
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. Resolucions

Resolució 918/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el protocol de reparació del dany per a la indemnització 
de les víctimes d’actuacions de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01316/10
Adopció p. 13

Resolució 919/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la recuperació del parc de vehicles del Cos de Mossos d’Es-
quadra per a Barcelona i la Regió Metropolitana
Tram. 250-00612/10
Adopció p. 13

Resolució 920/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment de la protecció de dades dels fitxers que 
ha elaborat el Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya
Tram. 250-00814/10
Adopció p. 13

Resolució 921/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la dotació d’uniformes complets i adequats als agents dels 
Mossos d’Esquadra 
Tram. 250-00930/10
Adopció p. 14

Resolució 922/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les mesures per a combatre la venda ambulant no au-
toritzada
Tram. 250-01344/10
Adopció p. 14

Resolució 923/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les unitats de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01369/10
Adopció p. 15

Resolució 924/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració d’un informe jurídic relatiu a la licitació del servei 
d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 a l’Hospitalet 
de Llobregat i Reus
Tram. 250-01370/10
Adopció p. 15

Resolució 925/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 250-01376/10
Adopció p. 15

Resolució 926/X del Parlament de Catalunya, de 
condemna de les actuacions de la Brigada d’Informació 
de la policia de l’Estat amb relació a jutges i magistrats par-
tidaris del dret a decidir
Tram. 250-01352/10
Adopció p. 16

Resolució 927/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’atac contra els sistemes informàtics de la Generalitat arran 
de la jornada del 9 de novembre de 2014
Tram. 250-01356/10
Adopció p. 16

Resolució 928/X del Parlament de Catalu nya, sobre 
la licitació pública del servei d’a tenció i gestió de trucades 
d’urgència del 112
Tram. 250-01357/10
Adopció p. 17

Resolució 929/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la situació de col·lapse dels serveis judicials socials
Tram. 250-01315/10
Adopció p. 17

Resolució 930/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la climatització i les condicions ambientals dels jutjats 
de Mataró
Tram. 250-01338/10
Adopció p. 18

Resolució 931/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment del jutjat de pau de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-01351/10
Adopció p. 18

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu al Fons europeu per a inversions estratègiques i 
pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 1291/2013 i (UE) 
1316/2013
Tram. 295-00184/10
Coneixement de la proposta p. 18

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la promoció d’un acord 
social i polític per a l’eradicació de la violència masclista
Tram. 250-01261/10
Retirada p. 19

Proposta de resolució sobre el canvi de comissaria 
de l’Agència Europea del Medicament
Tram. 250-01305/10
Retirada p. 19
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Proposta de resolució sobre la violència masclista
Tram. 250-01342/10
Retirada p. 19

Proposta de resolució sobre l’ús de les llengües ofi-
cials en els processos electorals i participatius
Tram. 250-01381/10
Retirada p. 19

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes 
de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 200-00015/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 19

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 20

Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 20
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 20

Projecte de llei de creació del Registre de traduc-
tors i intèrprets judicials per a la seva actuació davant els 
òrgans judicials amb seu a Catalunya
Tram. 200-00038/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 20

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habi-
tatge
Tram. 202-00018/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 20

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 202-00065/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 20

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segre-
gació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 21

Proposició de llei de creació del municipi de Me-
dinyà
Tram. 202-00075/10
Tramitació pel procediment d’urgència p. 21
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei sobre l’ús de símbols en les insti-
tucions i els espais públics de Catalunya
Tram. 202-00076/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de modificació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 202-00077/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de rebaixa del tram autonòmic de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques
Tram. 202-00078/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 22

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2012, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics
Tram. 202-00079/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 22

Proposició de llei de garantia de l’assistència sani-
tària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 202-00080/10
Presentació p. 22

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el procés de tramita-
ció de la licitació del servei d’atenció de trucades d’urgència 
del 112
Tram. 250-01389/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre la dotació dels centres 
penitenciaris amb personal mèdic i de vigilància
Tram. 250-01417/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Sant 
Andreu de la Barca
Tram. 250-01418/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre les beques Erasmus 
i Mobint
Tram. 250-01419/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la salut mental infantil 
i juvenil a l’Anoia
Tram. 250-01420/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el documental «Ciutat 
morta» i sobre els incidents que es van produir a Barcelona 
el 4 de febrer de 2006
Tram. 250-01421/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me amb relació a l’impacte de la recaptació de l’impost so-
bre les estades en establiments turístics
Tram. 250-01422/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el setantè aniversari de 
la fi de la Segona Guerra Mundial
Tram. 250-01423/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’avaluació del projecte 
de fusió dels serveis dels hospitals Josep Trueta, de Girona, 
i Santa Caterina, de Salt
Tram. 250-01424/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28
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Proposta de resolució de suport als Campamentos 
Dignidad d’Extremadura
Tram. 250-01425/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la recuperació de la 
no-obligatorietat de presentar l’impost de societats per a 
entitats sense finalitat de lucre
Tram. 250-01426/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al 
Camp de Tarragona
Tram. 250-01427/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la dotació d’un vehicle 
al parc de bombers voluntaris de Vila-rodona
Tram. 250-01428/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la revisió del Codi in-
fart a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01429/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’hora-
ri de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
Tram. 250-01430/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre un cas de discrimina-
ció sexual en una escola de Santa Coloma de Farners
Tram. 250-01431/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la licitació del projecte 
de construcció del nou edifici de l’Escola Ernest Lluch, de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01432/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la rebaixa del preu del 
bitllet i de l’abonament del tren Avant entre Lleida i Barce-
lona
Tram. 250-01433/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Serra de Miralles i de la Secció d’Estudis Secundaris 
Tordera
Tram. 250-01434/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu als resultats de l’educació primària i secundària
Tram. 250-01435/10
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu a l’externalització de la correcció de les proves de 
competències bàsiques de quart d’ESO
Tram. 250-01436/10
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, de Badalona
Tram. 250-01437/10
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
llars d’infants municipals
Tram. 250-01438/10
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Calaf
Tram. 250-01439/10
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc 
Central
Tram. 250-01440/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me sobre l’impacte de la modificació del Pla general metro-
polità de Barcelona en el subàmbit relatiu al centre comer-
cial La Maquinista
Tram. 250-01441/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al 
Camp de Tarragona
Tram. 250-01442/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Calaf
Tram. 250-01443/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre el serveis de salut de 
les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01444/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la programació del do-
cumental La salut, el negoci de la vida i de la pel·lícula Sicko
Tram. 250-01445/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la convocatòria de la 
taula de negociació sobre la subcontractació dels serveis 
d’Endesa
Tram. 250-01446/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre els bombers voluntaris
Tram. 250-01447/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la participació del Cos 
de Mossos d’Esquadra en els organismes internacionals de 
coordinació policial
Tram. 250-01448/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la retirada dels expedi-
ents sancionadors oberts arran de la campanya de la Plata-
forma Stop Pujades Transport Públic
Tram. 250-01449/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el servei de manteni-
ment de la xarxa ferroviària de Ripoll
Tram. 250-01450/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el consum d’aliments 
insans
Tram. 250-01451/10
Presentació p. 42
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Proposta de resolució sobre la síndrome de sensi-
bilització central
Tram. 250-01452/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
carretera A-14
Tram. 250-01453/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el millorament de la lí-
nia 3 del servei de trens de rodalia
Tram. 250-01454/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre el desviament de la 
carretera B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles
Tram. 250-01455/10
Presentació p. 48

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediments relatius als informes de fiscalització 
18/2014, sobre Televisió de Catalunya, SA, corresponent al 
2010, 2011 i 2012; 22/2014, sobre el Consorci Sanitari Inte-
gral, corresponent al 2009, el 2010 i el 2011; 23/2014, sobre 
la publicitat de les subvencions concedides pel Departament 
de Cultura, corresponent al 2012 i el 2013; 29/2014, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent 
als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012; 30/2014, sobre el Grup 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent 
als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012
Tram. 256-00037/10; 256-00038/10; 256-00039/10; 256-
00044/10; 256-00045/10; 257-00003/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 49

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures d’urgèn-
cia social
Tram. 300-00268/10
Presentació p. 57

Interpel·lació al Govern sobre l’increment de la po-
bresa i les desigualtats
Tram. 300-00269/10
Presentació p. 57

Interpel·lació al Govern sobre les propostes per al 
Pla d’inversions per a Europa
Tram. 300-00270/10
Presentació p. 58

Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la po-
bresa i les desigualtats socials
Tram. 300-00271/10
Presentació p. 58

Interpel·lació al Govern sobre la inserció laboral de 
persones amb dificultats
Tram. 300-00272/10
Presentació p. 58

Interpel·lació al Govern sobre el món local
Tram. 300-00273/10
Presentació p. 58

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions del De-
partament de Salut i les llistes d’espera
Tram. 300-00274/10
Presentació p. 59

Interpel·lació al Govern sobre la política universitària
Tram. 300-00275/10
Presentació p. 59

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels bom-
bers voluntaris
Tram. 300-00276/10
Presentació p. 59

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
34/2010, sobre l’Ajuntament de Creixell
Tram. 258-00032/10
Presentació p. 60
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 60

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Drets d’una diputada no adscrita
Acord p. 60

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institu cionals
Tram. 410-00001/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 60

Composició de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats
Tram. 410-00007/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió p. 61

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió p. 61
Adscripció d’una diputada no adscrita p. 61

Composició de la Comissió de Reglament
Tram. 410-00012/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 61

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
Tram. 412-00004/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió p. 62

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones
Tram. 411-00001/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 62

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 62

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió p. 63
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4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 406-00006/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup 
Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya p. 63

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 407-00003/10
Substitució de diputats p. 64

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estu-
di de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa
Tram. 408-00024/10
Acord p. 64

Composició de la Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 408-00025/10
Acord p. 64

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 425/X, so-
bre la publicació dels contractes amb els proveïdors i pres-
tataris de serveis sanitaris i dels informes de la Central de 
Resultats
Tram. 290-00378/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 65

Control del compliment de la Resolució 626/X, so-
bre la incorporació de l’atenció psiquiàtrica a l’Hospital Sant 
Joan, de Reus
Tram. 290-00557/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 66

Control del compliment de la Resolució 630/X, so-
bre la restitució de la plantilla de pediatres del CAP Canale-
tes, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 290-00561/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 66

Control del compliment de la Resolució 632/X, so-
bre el garantiment del servei d’atenció continuada al CAP 
Castellbisbal i del servei de transport sanitari urgent
Tram. 290-00563/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 66

Control del compliment de la Resolució 687/X, so-
bre el finançament del Servei de Control de Mosquits del 
Baix Llobregat
Tram. 290-00617/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 67

Control del compliment de la Resolució 727/X, so-
bre l’atenció sanitària pública a les persones residents a Ca-
talunya
Tram. 290-00654/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 67

Control del compliment de la Resolució 728/X, so-
bre l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Tram. 290-00655/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 68

Control del compliment de la Resolució 733/X, so-
bre la informació del procés de trasllat del servei d’anàlisis 
clíniques del CAP Doctor Robert a l’Hospital Germans Trias 
i Pujol, a Badalona
Tram. 290-00660/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 69

Control del compliment de la Resolució 810/X, so-
bre el garantiment de la viabilitat de l’empresa Expafruit, de 
Sant Boi de Llobregat
Tram. 290-00725/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 69

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 131/X, sobre la 
transferència de coneixement i els parcs científics
Tram. 390-00131/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 70

Control del compliment de la Moció 133/X, sobre la 
creació del Registre de professionals sanitaris de Catalunya
Tram. 390-00133/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 75

Control del compliment de la Moció 141/X, sobre 
l’execució dels pressupostos de la Generalitat per al 2014 i 
les perspectives per al 2015
Tram. 390-00141/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 75

Control del compliment de la Moció 143/X, sobre 
les mesures per a bastir les estructures d’estat necessàries 
per a la transició nacional
Tram. 390-00143/10
Sol·licitud de pròrroga p. 77
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 77

Control del compliment de la Moció 149/X, sobre 
les relacions entre la sanitat pública i la privada i sobre la 
gestió estatal de la crisi de l’Ebola
Tram. 390-00149/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 77

Control del compliment de la Moció 170/X, sobre el 
Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou
Tram. 390-00170/10
Designació de la Comissió competent p. 78

Control del compliment de la Moció 171/X, sobre 
les adjudicacions d’activitat i les retribucions dels directius 
del sector sanitari
Tram. 390-00171/10
Designació de la Comissió competent p. 78

Control del compliment de la Moció 172/X, sobre 
transparència i contractació en el sistema sanitari
Tram. 390-00172/10
Designació de la Comissió competent p. 78

Control del compliment de la Moció 173/X, sobre el 
canvi climàtic
Tram. 390-00173/10
Designació de la Comissió competent p. 78

Control del compliment de la Moció 174/X, sobre 
l’acció exterior
Tram. 390-00174/10
Designació de la Comissió competent p. 78

Control del compliment de la Moció 175/X, sobre 
l’acord de lliure comerç i inversions entre la Unió Europea i 
els Estats Units (TTIP)
Tram. 390-00175/10
Designació de la Comissió competent p. 78
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones amb el conseller de la Presidència 
sobre la creació d’un grup de treball per a avaluar les pro-
postes de racionalització dels horaris de la plataforma Ara 
És l’Hora
Tram. 354-00275/10
Retirada de la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar 
Social i Família sobre les actuacions davant l’increment de 
morts per violència masclista el 2014
Tram. 354-00366/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar 
Social i Família sobre el programa de mesures per a atendre 
els fills de les dones que pateixen violència masclista
Tram. 354-00367/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
les polítiques de concessió del tercer grau a persones con-
demnades per delictes de frau i corrupció
Tram. 354-00382/10
Sol·licitud i tramitació p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el desplegament del 
protocol de reparació del dany per a la indemnització de les 
víctimes d’actuacions de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 354-00385/10
Sol·licitud i tramitació p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el dispositiu policial 
de l’operació Pandora
Tram. 354-00386/10
Sol·licitud i tramitació p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les actuacions del 
Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 354-00387/10
Sol·licitud i tramitació p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les actuacions del 
Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 354-00388/10
Sol·licitud i tramitació p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les 
actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de fe-
brer de 2015
Tram. 354-00389/10
Sol·licitud i tramitació p. 80

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’Eva Menor, alcal-
dessa de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 
de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació 
de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02605/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per 
segregació de part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02606/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Departament d’Economia i Coneixement amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 
de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació 
de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02607/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de l’alcaldessa de Ba-
dia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de 
creació del municipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 352-02608/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vi-
lanova, catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi 
de Badia per segregació de part dels termes municipals de 
Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02609/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’Eva Menor Con-
tador, alcaldessa de Badia del Vallès (Vallès Occidental), 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia 
per segregació de part dels termes municipals de Barberà 
del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02610/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Ricard Fernández 
Ontiveros, director general de Suara Cooperativa, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segre-
gació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02611/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Francesc Granell, 
catedràtic d’organització econòmica internacional de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del 
municipi de Badia per segregació de part dels termes muni-
cipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02612/10
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vila-
nova, catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi 
de Badia per segregació de part dels termes municipals de 
Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02613/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Joaquim Jesús Du-
ran Redondo, portaveu de l’Alternativa d’Esquerres per Ba-
dia a l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de 
febrer, de creació del municipi de Badia per segregació 



16 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 494

SUMARI 7

de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02614/10
Decaïment p. 82

Proposta de compareixença d’Eva Menor, alcaldes-
sa de Badia del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del 
municipi de Badia per segregació de part dels termes muni-
cipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02615/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de l’interventor de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de 
creació del municipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 352-02616/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vila-
nova, catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi 
de Badia per segregació de part dels termes municipals de 
Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02617/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’Abuy Nfubea, pre-
sident de la Confederació Panafricanista d’Espanya, davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre 
les activitats i els objectius de la Confederació pel que fa a la 
condemna de l’esclavitud i el reconeixement de la comunitat 
negra a Catalunya
Tram. 356-00925/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Martí Boada, pro-
fessor titular del Departament de Geografia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i investigador de l’Institut de Cièn-
cia i Tecnologia Ambientals d’aquesta universitat, davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè expliqui el projecte del museu europeu 
dels boscos
Tram. 356-00955/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Montse Pineda, 
portaveu del grup que ha elaborat l’informe de la Plataforma 
Cedaw Ombra, davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè expliqui aquest informe
Tram. 356-00961/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
les presumptes agressions a un jove al parc del Pou de la Fi-
guera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 356-00983/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença del director general 
de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre l’actuació policial que va tenir lloc al voltant del carrer 
del Pou de la Figuera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 356-01023/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
la identificació i l’escorcoll policial d’un menor a l’estació de 
tren de Tarragona el 24 de gener de 2015
Tram. 356-01024/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas 
Espuny, director de la Representació de la Comissió Euro-
pea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè presenti el Programa de tre-
ball de la Comissió Europea per al 2015
Tram. 356-01091/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre la situació dels bom-
bers voluntaris
Tram. 356-01092/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè infor-
mi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada 
del 4 de febrer de 2015
Tram. 356-01093/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Protecció Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 
4 de febrer de 2015
Tram. 356-01094/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de 
febrer de 2015
Tram. 356-01095/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Protecció Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 
4 de febrer de 2015
Tram. 356-01096/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè infor-
mi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada 
del 4 de febrer de 2015
Tram. 356-01097/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern 
amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 356-01098/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Abertis davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
les actuacions d’Abertis amb relació a la nevada del 4 de fe-
brer de 2015
Tram. 356-01099/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença del director del Ser-
vei Meteorològic de Catalunya davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre les actuacions del Servei Meteorològic 
de Catalunya amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 356-01100/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi sobre les actuacions de l’Administració de l’Estat amb 
relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 356-01101/10
Sol·licitud p. 85
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Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Alcalà 
Espunyes, president de l’Associació de Bombers Voluntaris 
de Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè expliqui 
la situació dels bombers voluntaris i dels parcs de bombers 
voluntaris
Tram. 356-01102/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de Francesc Cárde-
nas, president de l’Associació per a la Defensa del Menor, 
davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les 
mesures que l’Associació proposa per a l’acolliment i l’adop-
ció de menors
Tram. 356-01108/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Comunitat Bahá’í de Barcelona davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui la situ-
ació dels bahaistes a l’Iran
Tram. 356-01112/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell Català del Moviment Europeu davant la Comis-
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui les 
activitats europeistes del Consell
Tram. 356-01113/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de Joan Pere Queralt, 
responsable del Servei de Medi Obert i Serveis Socials, da-
vant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi 
sobre l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelo-
na i el trasllat dels interns
Tram. 356-01114/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Presons davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per-
què informi sobre l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 
de Barcelona i el trasllat dels interns
Tram. 356-01115/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença del secretari gene-
ral de Justícia davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans perquè informi sobre l’enderroc del Centre Penitencia-
ri Obert 1 de Barcelona i el trasllat dels interns
Tram. 356-01116/10
Sol·licitud p. 86

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb la consellera de Benestar Social i Família so-
bre les actuacions davant l’increment de morts per violència 
masclista el 2014
Tram. 355-00195/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 86

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb la consellera de Benestar Social i Família so-
bre el programa de mesures per a atendre els fills de les do-
nes que pateixen violència masclista
Tram. 355-00196/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 86

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 

llei de finançament del sistema integrat del transport públic 
de Catalunya
Tram. 353-00850/10
Substanciació p. 87

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 353-00851/10
Substanciació p. 87

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 353-00856/10
Substanciació p. 87

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 353-00857/10
Substanciació p. 87

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00858/10
Substanciació p. 87

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 353-00859/10
Substanciació p. 87

Compareixença d’una representació de la Plata-
forma Stop Pujades amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del transport públic de Ca-
talunya
Tram. 353-00860/10
Substanciació p. 87

Compareixença d’una representació de Transports 
Metropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport públic 
de Catalunya
Tram. 353-00867/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport públic 
de Catalunya
Tram. 353-00869/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació de Renfe amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00870/10
Decaïment p. 88

Compareixença d’una representació de Rodalies 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finança-
ment del sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00871/10
Decaïment p. 88

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00872/10
Substanciació p. 88
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Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Consumidors en Acció de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 353-00873/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació de la fundació 
El Llindar amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 353-00990/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01005/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 353-01006/10
Substanciació p. 89

Compareixença de Montse Tarridas i Lucía Albar-
díaz, en representació del projecte DIDàctica, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01007/10
Substanciació p. 89

Compareixença de Francesc Roca, director de 
l’Institut Comte de Rius, de Tarragona, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de Ca-
talunya
Tram. 353-01008/10
Substanciació p. 89

Compareixença d’Anna Mates, directora de Forma-
ció de la Fundació Eduard Soler, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01011/10
Substanciació p. 89

Compareixença de Francesc Solà, expresident de 
la Fundació Eduard Soler, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01012/10
Substanciació p. 89

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01013/10
Substanciació p. 89

Compareixença de Joan Ramon Dolcet, consultor 
de formació professional de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01014/10
Substanciació p. 89

Compareixença de Ricard Coma Montoro, director 
de l’Escola Pia Diputació i exgerent de la Fundació BCN For-
mació Professional, amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01015/10
Substanciació p. 89

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01017/10
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació de l’Organit-
zació Empresarial Catalana de la Formació amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01018/10
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació de Discapaci-
tat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01019/10
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació de la Fundació 
La Carena amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01021/10
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació del Fòrum de 
Ciutats amb Consell de Formació Professional amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01023/10
Substanciació p. 90

Compareixença de Jaume Barniol, en representa-
ció de la Fundació Lacetània, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01033/10
Substanciació p. 90

Compareixença de Tomàs Segundo, coordinador 
del Centre Integral de la Garrotxa, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01035/10
Substanciació p. 90

Compareixença d’Isidre Garcia, director de l’Institut 
Salvador Seguí, de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01036/10
Substanciació p. 90

Compareixença de José Abascal, director de l’Insti-
tut Salesians de Sarrià, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01060/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de la Fundació 
BCN Formació Professional amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01066/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de l’Assem-
blea d’Aturats amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01105/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol-
locació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01106/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’Albert Colomer, director executiu 
de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació 
a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01107/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Empresarial Catalana de la Formació amb relació al Pro-
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jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01108/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01109/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Dones per la Inserció Laboral - Fundació Surt amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01110/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Entitats d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01111/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01112/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01113/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01114/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació de la Cecot 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01115/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones 
(Aedipe) amb relació al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01116/10
Substanciació p. 92

Compareixença de Marc Bonavia, president de 
l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01117/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01118/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació del Consell 
General de Cambres de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01119/10
Substanciació p. 93

Compareixença d’una representació del Cercle 
d’Economia amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01120/10
Decaïment p. 93

Compareixença d’una representació de la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01121/10
Substanciació p. 93

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01122/10
Substanciació p. 93

Compareixença d’una representació de Comis-
sions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01123/10
Substanciació p. 93

Compareixença d’una representació de la Central 
Sindical Independent i de Funcionaris a la secció sindical del 
Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 353-01124/10
Substanciació p. 93

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 353-01125/10
Substanciació p. 93

Compareixença de Teresa Crespo, presidenta 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01126/10
Substanciació p. 93

Compareixença d’una representació de les entitats 
Ecom, Acapps i Actas amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01127/10
Substanciació p. 94

Compareixença d’una representació de Discapa-
citat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01128/10
Substanciació p. 94

Compareixença de M. Àngels Valls, responsable de 
formació i inserció de Càritas, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01129/10
Substanciació p. 94

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01130/10
Substanciació p. 94

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
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jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01131/10
Substanciació p. 94

Compareixença d’una representació del Consorci 
Ripollès Desenvolupament amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01132/10
Substanciació p. 94

Compareixença d’una representació del Consorci 
per a la Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01133/10
Substanciació p. 94

Compareixença d’Andreu Cruañas i Acosta, exdi-
rector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01134/10
Substanciació p. 94

Compareixença de Manuel Romero i Colomé, ex-
director del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01135/10
Substanciació p. 95

Compareixença de Francesc Castellana Aregall, ex-
director del Servei d’Ocupació de Catalunya i expert en ma-
tèria de treball, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01136/10
Substanciació p. 95

Compareixença de Joan Josep Berbel Sánchez, 
exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01137/10
Substanciació p. 95

Compareixença de Francesc Gelida, persona amb 
experiència com a orientador del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01140/10
Substanciació p. 95

Compareixença d’una representació de l’Organit-
zació Internacional del Treball amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01141/10
Substanciació p. 95

Compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01142/10
Substanciació p. 95

Compareixença de Mercè Garau i Blanes, experta 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01143/10
Decaïment p. 95

Compareixença d’Eduardo Rojo Torrecillas, en re-
presentació de l’Institut d’Estudis del Treball de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 

d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01144/10
Substanciació p. 95

Compareixença d’Andreu Lope Peña, professor de 
sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert 
en polítiques d’ocupació local, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01145/10
Substanciació p. 96

Compareixença de Fausto Miguélez Lobo, catedrà-
tic de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
expert en polítiques d’ocupació i relacions laborals, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01146/10
Substanciació p. 96

Compareixença de José Adelantado, professor de 
sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01148/10
Substanciació p. 96

Compareixença de Raül Ramos Lobo, en represen-
tació d’AQR-Irea, Econometria, Estadística i Economia Es-
panyola de la Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01149/10
Substanciació p. 96

Compareixença de Josep Maria Vilalta Verdú, se-
cretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01150/10
Substanciació p. 96

Compareixença de Valeriano Gómez, expert en po-
lítiques actives, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01153/10
Substanciació p. 96

Compareixença de Jaime López Cossio, ex-direc-
tor general de Formació i Ocupació de la Xunta de Galicia, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01156/10
Substanciació p. 96

Compareixença de Josep Lluís Argemí Valle, con-
sultor i expert en formació, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01157/10
Substanciació p. 97

Compareixença de l’alcalde de Solsona, amb motiu 
de l’impuls que l’Ajuntament de Solsona ha fet de projectes 
de promoció de l’ocupabilitat de treballadors desocupats 
provinents d’una activitat industrial en crisi, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01158/10
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació de la Intersin-
dical-CSC amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01159/10
Substanciació p. 97
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Compareixença d’una representació de l’Observa-
tori Dona, Empresa i Economia davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a informar sobre la situació de les dones 
en els consells d’administració de les empreses
Tram. 357-00661/10
Substanciació p. 97

Compareixença del president de la Generalitat de 
Catalunya davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01125/10
Substanciació p. 97

Compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, di-
rector de la Representació de la Comissió Europea a Bar-
celona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a presentar el Programa de treball de la Co-
missió Europea per al 2015
Tram. 357-01168/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97
Substanciació p. 97

Compareixença de Martí Boada, professor titular 
del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i investigador de l’Institut de Ciència i Tecno-
logia Ambientals d’aquesta universitat, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a explicar el projecte del museu europeu dels boscos
Tram. 357-01169/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’Abuy Nfubea, president de la 
Confederació Panafricanista d’Espanya, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les activitats 
i els objectius de la Confederació pel que fa a la condemna 
de l’esclavitud i el reconeixement de la comunitat negra a 
Catalunya
Tram. 357-01170/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença de Montse Pineda, portaveu del 
grup que ha elaborat l’informe de la Plataforma Cedaw Om-
bra, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a ex-
plicar aquest informe
Tram. 357-01171/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 49
Convocada per al 18 de febrer de 2015 p. 98

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-
tres normes

Conclusions i valoració del Pla de seguretat viària 
2011-2013
Tram. 334-00105/10
Presentació p. 99

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parla-
ment contra el Reial decret llei 13/2014, del 3 d’octubre, pel 
qual s’adopten mesures urgents en relació amb el sistema 
gasista i la titularitat de centrals nuclears
Tram. 380-00006/10
Coneixement del recurs p. 100

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10
Designació de membres p. 100
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 918/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el protocol de reparació del dany 
per a la indemnització de les víctimes d’ac-
tuacions de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01316/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 25, 29.01.2015, DSPC-C 599

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 29 de 
gener de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el protocol de reparació del dany per a la 
indemnització de les víctimes d’actuacions de la Poli-
cia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (tram. 250-
01316/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar 
d’ofici i de manera urgent el protocol de reparació del 
dany per a la indemnització de les víctimes d’actua-
cions de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra i a incoar, a aquest efecte, els expedients d’in-
demnització corresponents als supòsits anteriors a 
l’aprovació d’aquest protocol.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 919/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la recuperació del parc de vehi-
cles del Cos de Mossos d’Esquadra per a 
Barcelona i la Regió Metropolitana
Tram. 250-00612/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 25, 29.01.2015, DSPC-C 599

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 29 de 
gener de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la recuperació del parc de vehicles del 
Cos dels Mossos d’Esquadra per a Barcelona i la Re-
gió Metropolitana (tram. 250-00612/10), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-

sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 33331) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 33542).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incorpo-
rar vehicles al servei del Cos de Mossos d’Esquadra, 
com a mesura de millora del servei del Cos de Policia 
de Catalunya, segons les disponibilitats pressupostà-
ries, i a adaptar-ne la utilització a les necessitats foca-
litzades per regions policials.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 920/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment de la protecció de 
dades dels fitxers que ha elaborat el Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 250-00814/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 25, 29.01.2015, DSPC-C 599

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 29 de ge ner 
de 2015, ha debatut el text de la  Proposta de resolució 
sobre el garantiment de la  protecció de dades dels fit-
xers que ha elaborat el Centre de Seguretat de la In-
formació de Catalunya (tram. 250-00814/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 49494) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 49566).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Da-
des un dictamen sobre les garanties de protecció de 
dades dels fitxers que ha confeccionat el Centre de Se-
guretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) sobre 
diversos moviments socials.

b) Vetllar perquè el Cesicat s’ajusti estrictament als ob-
jectius i les funcions que estableixen els seus estatuts.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves



16 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 494

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 14

Resolució 921/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la dotació d’uniformes complets i 
adequats als agents dels Mossos d’Esquadra 
Tram. 250-00930/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 25, 29.01.2015, DSPC-C 599

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 29 de 
gener de 2015, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la dotació d’uniformes complets i 
adequats als agents dels Mossos d’Esquadra (tram. 
250-00930/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 59453).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar garantint al conjunt dels agents dels Mos-
sos d’Esquadra la dotació d’uniformes adequats i com-
plets, incloent-hi la roba i el calçat d’hivern i d’estiu 
que permeti el desenvolupament de llurs tasques poli-
cials en condicions adequades.

b) Continuar garantint a les unitats especialitzades la 
dotació dels equips de protecció individual necessaris 
per al desenvolupament de llurs tasques, com són, en-
tre altres, els cascs per a les unitats de trànsit, les armi-
lles lleugeres, els guants antitall o altres elements de 
protecció personal complementaris per a les unitats en 
tasques d’ordre públic o de seguretat ciutadana.

c) Continuar garantint a totes les regions policials la 
dotació de munició suficient per a atendre les neces-
sitats de formació en tir dels agents que hi estan des-
tinats.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 922/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les mesures per a combatre la 
venda ambulant no autoritzada
Tram. 250-01344/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 25, 29.01.2015, DSPC-C 599

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 29 de 
gener de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre les mesures per a combatre la modalitat 

de venda ambulant «top manta» (tram. 250-01344/10), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 97027) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 98517).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a la venda am-
bulant no autoritzada, insta el Govern a: 

a) Continuar donant impuls, conjuntament amb els 
ajuntaments, a mesures de conscienciació adreçades 
als compradors i a la resta de ciutadans que permetin 
conèixer de manera completa aquest fenomen, els seus 
efectes i les seves causes.

b) Presentar-li el projecte de llei de regulació de l’espai 
públic que permeti una única regulació del fenomen 
de la venda ambulant sense autorització a tot Catalu-
nya i que reforci jurídicament la resposta administrati-
va davant aquestes pràctiques.

c) Continuar donant resposta a aquest fenomen en l’es-
pai públic. El Departament d’Interior, d’acord amb els 
ajuntaments, els ha de continuar donant suport en llur 
actuació, especialment en l’àmbit de la prevenció.

d) Incrementar la col·laboració dels Mossos d’Esqua-
dra amb el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil 
i les policies locals per a fer front a aquest fenomen i a 
les organitzacions que exploten aquestes persones com 
a venedors finals del producte falsificat, furtat o robat, 
i n’obtenen el principal benefici.

e) Intensificar els esforços dels Mossos d’Esquadra per 
a evitar la venda de productes robats en mercats auto-
ritzats o en l’espai públic.

f) Actuar de manera prioritària per a evitar la venda 
de productes alimentaris sense autorització, ja que pot 
comportar conseqüències greus per a la salut pública.

g) Estudiar la viabilitat de promoure la col·laboració 
dels venedors ambulants no autoritzats perquè denun-
ciïn les organitzacions o xarxes que els exploten.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 923/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les unitats de seguretat ciutada-
na dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01369/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 25, 29.01.2015, DSPC-C 599

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 29 de 
gener de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre les unitats de seguretat ciutadana dels 
Mossos d’Esquadra (tram. 250-01369/10), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 101910).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir un pla de reciclatge i manteniment dels 
agents de les unitats de seguretat ciutadana dels Mos-
sos d’Esquadra, tant pel que fa als coneixements poli-
cials, les tècniques de defensa i detenció i el manteni-
ment de la seva capacitat física com a les pràctiques de 
tir policial, que no es poden limitar a mers exercicis 
de punteria. Aquest pla s’ha d’implementar de la ma-
nera més descentralitzada possible.

b) Garantir el nombre d’agents destinats a les unitats 
de seguretat ciutadana, i, en aquest sentit, en els pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2015, s’hi ha de preveure una nova promoció d’agents 
dels Mossos d’Esquadra.

c) Garantir que els uniformes dels agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra siguin adequats per a les funcions 
que acompleixen.

d) Donar compliment a la Resolució 45/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre els torns de servei i les ar-
milles antibales dels agents dels Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 924/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un informe jurídic 
relatiu a la licitació del servei d’atenció i ges-
tió de trucades d’urgència 112 a l’Hospitalet 
de Llobregat i Reus
Tram. 250-01370/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 25, 29.01.2015, DSPC-C 599

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 29 de 
gener de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’elaboració d’un informe jurídic sobre la 
licitació del servei d’atenció i gestió de trucades d’ur-
gència 112 a l’Hospitalet de Llobregat i Reus (tram. 
250-01370/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
101911).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar, amb caràcter urgent, un informe jurídic que doni 
resposta a l’escrit de l’Associació de Teleoperadors i 
Telegestors de Catalunya i garanteixi que la licitació 
del servei d’atenció i gestió de les trucades d’urgèn-
cia del número telefònic 112 de Catalunya als centres 
de treball de l’Hospitalet de Llobregat (Zona Franca) i 
de Reus, expedient 112/2014/03-01, s’ajusta a la lega-
litat, i també a suspendre provisionalment el procedi-
ment fins que s’hagi emès l’informe i a donar compte 
d’aquest informe, amb caràcter urgent, a la Comissió 
d’Interior d’aquest Parlament.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 925/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-01376/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 25, 29.01.2015, DSPC-C 599

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 29 de 
gener de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la comissaria dels Mossos d’Esquadra de 
Sant Sadurní d’Anoia (tram. 250-01376/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya.
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
oberta i a ple rendiment la comissaria de districte dels 
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní d’Anoia, ja que és 
vital per a garantir la seguretat del municipi i del seu 
entorn.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 926/X del Parlament de Catalu-
nya, de condemna de les actuacions de la 
Brigada d’Informació de la policia de l’Estat 
amb relació a jutges i magistrats partidaris 
del dret a decidir
Tram. 250-01352/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 25, 29.01.2015, DSPC-C 599

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 29 de 
gener de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució de condemna de les actuacions de la Brigada 
d’Informació de la policia de l’Estat amb relació als 
jutges i magistrats partidaris del dret a decidir (tram. 
250-01352/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 98552),pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 101913) i pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
101949).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya condemna enèrgicament 
l’actuació de membres de la Brigada d’Informació de 
la policia de l’Estat que van elaborar informes sobre 
les activitats públiques i privades dels magistrats que 
havien signat una declaració a favor del dret a decidir.

2. El Parlament de Catalunya considera que s’ha pro-
duït una extralimitació de funcions clara i inadmissi-
ble per part de la policia de l’Estat.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Exigir una investigació immediata, imparcial i efec-
tiva sobre les informacions publicades relatives a jut-
ges i magistrats partidaris del dret a decidir i els fets 
que s’hi descriuen, i també explicacions al Ministeri 

de l’Interior i, si escau, que es depurin responsabili-
tats, siguin dels funcionaris, si aquests es van extra-
limitar, o d’algun càrrec polític del Ministeri de l’Inte-
rior que, si fos el cas, hauria de ser destituït de manera 
immediata.

b) Presentar una queixa al Consell General del Poder 
Judicial per tal que actuï en defensa dels magistrats 
investigats.

c) Adreçar-se al Consell General del Poder Judicial 
per tal de sol·licitar el tancament i l’arxivament de l’ex-
pedient disciplinari obert contra el magistrat Santia-
go Vidal pel simple fet d’haver exercit la seva llibertat 
d’expressió al marge de la seva activitat professional.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 927/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’atac contra els sistemes infor-
màtics de la Generalitat arran de la jornada 
del 9 de novembre de 2014
Tram. 250-01356/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 25, 29.01.2015, DSPC-C 599

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 29 de ge-
ner de 2015, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre l’atac contra els sistemes informàtics de la 
Generalitat durant la jornada del 9 de novembre (tram. 
250-01356/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 98551), pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101916) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101951).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya condemna l’atac perpe-
trat contra els sistemes informàtics de la Generalitat 
de Catalunya a l’entorn de la jornada del 9 de novem-
bre de 2014 i el considera un fet d’extrema gravetat, 
tant per l’agressió a la democràcia que implica com pel 
fet d’haver posat en perill la prestació de serveis bàsics 
a la ciutadania.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dedicar tots els mitjans que siguin necessaris per tal 
d’esbrinar l’origen i l’inductor de l’atac informàtic per-
petrat contra la Generalitat a l’entorn del 9 de novembre 
i posar aquestes dades en coneixement de la justícia.
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b) Presentar-li, en el termini d’un mes, un informe ex-
haustiu sobre els serveis de la Generalitat que van que-
dar afectats per l’atac als serveis informàtics i sobre 
les conseqüències que aquest atac va comportar o hau-
ria pogut comportar per a la ciutadania, i també sobre 
els mecanismes de prevenció del Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya (Cesicat) i altres ser-
veis de la Generalitat que podrien haver evitat que es 
comprometessin els sistemes informàtics de la Gene-
ralitat de Catalunya.

c) Definir per mitjà d’un informe elaborat dins aquest 
any 2015 els recursos necessaris per a la implemen-
tació de les mesures que incrementin la seguretat de 
l’entorn digital de la Generalitat de Catalunya i pro-
gramar un calendari d’execució.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015 

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 928/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la licitació pública del servei d’a-
tenció i gestió de trucades d’urgència del 112
Tram. 250-01357/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió 25, 29.01.2015, DSPC-C 599

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 29 de ge-
ner de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre la licitació pública del servei d’atenció i ges-
tió de trucades d’urgència 112 (tram. 250-01357/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101912) i pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101950).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Paralitzar el procés de licitació pública del ser-
vei d’atenció i gestió de trucades del 112, publicat 
pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112 el 30 de setembre de 2014, fins que l’Oficina 
Antifrau de Catalunya s’hagi pronunciat amb relació 
a l’escrit presentat per l’Associació de Teleoperadors 
i Telegestors de Catalunya en data 12 de novembre 
de 2014.

b) Presentar-li, davant la Comissió d’Interior, abans 
d’un mes, un informe que justifiqui les raons del Go-
vern per a tramitar la licitació pública del servei 

d’atenció i gestió del 112 i que faci especial referència 
a la qüestió de la possible vulneració de les condicions 
laborals del personal afectat.

c) Fer un informe d’avaluació sobre el funcionament 
del servei 112 amb relació a les situacions i els episo-
dis d’emergència que no poden ser atesos perquè no 
es pot atendre la trucada, especialment, si fos el cas, 
durant l’episodi de ventades dels dies 8, 9 i 10 de de-
sembre de 2014 i els fets de Campdevànol del dia 4 de 
gener de 2015.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 929/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la situació de col·lapse dels ser-
veis judicials socials
Tram. 250-01315/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 32, 29.01.2015, DSPC-C 601

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la situació de col·lapse dels 
serveis judicials socials (tram. 250-01315/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 91460) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 96252).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dotar, mitjançant el Departament de Justícia, els 
jutjats socials dels recursos de reforç urgents per tal 
d’evitar les dilacions en la tutela judicial efectiva, prio-
ritzant aquesta actuació en el marc dels recursos pres-
supostaris per a l’any 2015.

b) Exposar la dramàtica situació de col·lapse del ser-
vei al Consell General del Poder Judicial i requerir 
respostes urgents pel que fa a la dotació de recursos 
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal 
d’augmentar la planta judicial amb dotacions perma-
nents de magistrats.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot
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Resolució 930/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la climatització i les condicions 
ambientals dels jutjats de Mataró
Tram. 250-01338/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 32, 29.01.2015, DSPC-C 601

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la climatització i les 
condicions ambientals dels jutjats de Mataró (tram. 
250-01338/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 98508).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
aplicant les mesures necessàries per a solucionar d’una 
manera definitiva el problema de la climatització i de 
les condicions ambientals de tots els usuaris de l’edifi-
ci dels jutjats de Mataró.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Resolució 931/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment del jutjat de pau 
de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-01351/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió 32, 29.01.2015, DSPC-C 601

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’aportació econòmica en 
concepte de lloguer per a garantir la viabilitat del jutjat 
de pau de Sant Esteve Sesrovires (tram. 250-01351/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 101907) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101952).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar responsabilitzant-se del manteniment del jutjat de 

pau de Sant Esteve Sesrovires, a satisfer els pagaments 
pendents des del febrer del 2014 al propietari del local 
on està situat i a acordar, si escau, amb l’Ajuntament 
una solució urgent per a compartir la sostenibilitat del 
jutjat de pau del municipi en el futur, atès que, d’acord 
amb l’article 108 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, la Generalitat de Catalunya és la competent per 
a la provisió dels mitjans necessaris per a l’exercici 
de les funcions dels jutjats de pau de Catalunya i que 
s’atorguen subvencions addicionals als municipis amb 
jutjat de pau on hi ha un centre penitenciari precisa-
ment per a compensar el volum superior de feina que 
això comporta.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu al Fons 
europeu per a inversions estratègiques i 
pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 
1291/2013 i (UE) 1316/2013
Tram. 295-00184/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut 
la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la promoció 
d’un acord social i polític per a l’eradicació 
de la violència masclista
Tram. 250-01261/10

Retirada

Retirada en la sessió 20 de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, tinguda l’11.02.2015, DSPC-C 616.

Proposta de resolució sobre el canvi de co-
missaria de l’Agència Europea del Medica-
ment
Tram. 250-01305/10

Retirada

Retirada en la sessió 23 de la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació, tinguda el 06.02.2015, 
DSPC-C 608.

Proposta de resolució sobre la violència 
masclista
Tram. 250-01342/10

Retirada

Retirada en la sessió 20 de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, tinguda l’11.02.2015, DSPC-C 616.

Proposta de resolució sobre l’ús de les llen-
gües oficials en els processos electorals i 
participatius
Tram. 250-01381/10

Retirada

Retirada en la sessió 54 de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, tinguda l’11.02.2015, DSPC-C 612.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 200-00015/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda 
l’11 de febrer de 2015, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de 
les professions de l’esport (Tram. 200-00015/10) i les 
esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i con-
cordants del Reglament del Parlament. La Ponència és 
integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Maria Senserrich i Guitart 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Albert Donés Antequera

Grup Parlamentari Socialista
Òscar Ordeig i Molist

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Sergio García Pérez

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Jaume Bosch i Mestres

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carina Mejías Sánchez

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito
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Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105357).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.02.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2015.

Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105358).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.02.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2015.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
105638).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.02.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2015.

Projecte de llei de creació del Registre de 
traductors i intèrprets judicials per a la se-
va actuació davant els òrgans judicials amb 
seu a Catalunya
Tram. 200-00038/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105358).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2015.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 202-00018/08

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista; Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 105308; 105375).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2015.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per a introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat
Tram. 202-00065/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda 
l’11 de febrer de 2015, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació 
dels drets i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat (Tram. 202-00065/10) i les esmenes 
presentades, d’acord amb l’article 109.1 i concordants 
del Reglament del Parlament. La Ponència és integra-
da pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
David Bonvehí i Torras 
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Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Gemma Calvet i Barot

Grup Parlamentari Socialista
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Pere Calbó i Roca

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Jaume Bosch i Mestres

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carina Mejías Sánchez

Grup Mixt
David Fernàndez i Ramos

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, de 22 de febrer, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda 
l’11 de febrer de 2015, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació 
del municipi de Badia per segregació de part dels ter-
mes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès (Tram. 202-00071/10) i les esmenes presen-
tades, d’acord amb l’article 109.1 i concordants del Re-
glament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Lluís M. Corominas i Díaz 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Marc Sanglas i Alcantarilla

Grup Parlamentari Socialista
Montserrat Capdevila Tatché

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Eva García i Rodríguez

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Marta Ribas Frias

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carina Mejías Sánchez

Grup Mixt
Quim Arrufat i Ibáñez

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Proposició de llei de creació del municipi de 
Medinyà
Tram. 202-00075/10

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 105107).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 di-
es hàbils (del 17.02.2015 al 23.02.2015).
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposició de llei sobre l’ús de símbols en les 
institucions i els espais públics de Catalunya
Tram. 202-00076/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 17.02.2015 al 02.03.2015).
Finiment del termini: 03.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposició de llei de modificació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
Tram. 202-00077/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 17.02.2015 al 02.03.2015).
Finiment del termini: 03.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.
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Proposició de llei de rebaixa del tram auto-
nòmic de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques
Tram. 202-00078/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 17.02.2015 al 02.03.2015).
Finiment del termini: 03.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2012, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 202-00079/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 17.02.2015 al 02.03.2015).
Finiment del termini: 03.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 202-00080/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 103855 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 100.b del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei següent: 
Proposició de Llei de garantia de l’assistència sanitària 
i farmacèutica pel Sistema Català de Salut.

Antecedents

Objecte de la Proposició de Llei 

L’objecte d’aquesta Proposició de Llei és garantir l’as-
sistència sanitària i farmacèutica pel Sistema Català 
de Salut.

Capacitat normativa

La regulació d’un dret reconegut al Capítol I de l’EAC 
–drets en l’àmbit de la salut (article 26.1.)– s’ha de fer, 

d’acord amb l’article 37.3. del propi Estatut, a través 
d’una Llei del Parlament.

Per la seva banda, l’article 162.3.a de l’Estatut d’Auto-
nomia determina que és competència de la Generalitat 
«L’ordenació, la planificació, la determinació, la regu-
lació i l’execució de les prestacions i els serveis sanita-
ris, sociosanitaris i de salut mental de caràcter públic 
en tots els nivells i per a tots els ciutadans.»

Tot això, dins del marc establert en els articles 
149.1.16a. de la Constitució que reconeix a l’Estat 
competència exclusiva, només, en matèria de Bases de 
la Sanitat.

Per «bàsic» ha d’entendre’s els principis normatius ge-
nerals que conformen el denominador comú, allò que 
és imprescindible com a mínim, i que, a la vegada, és 
el punt a partir del qual Catalunya pot exercir la se-
va competència; no es pot considerar com a «bàsica» 
una regulació estatal que té com a conseqüència dei-
xar buida de contingut la competència assumida a tra-
vés de l’article 162.3. de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya.

En definitiva, Catalunya és competent per regular el 
dret a la salut que és l’objecte de la present llei.

Necessitat i incidència social 

A Catalunya a dia d’avui, i malgrat la Instrucció 
10/2012, de 30 d’agost, del CatSalut no es garanteix el 
dret universal a l’assistència sanitària i farmacèutica 
de ple dret a col·lectius en especial situació de vulne-
rabilitat en tant que els deixa fora d’aconseguir la Tar-
geta Sanitària Individual a persones per exemple per 
carència de passaport o padró.

És necessari donar una resposta adequada a les de-
mandes de la societat catalana fet pel qual es sol·licita 
garantir la cobertura universal sense exclusions.

Exposició de motius

1. La salut és un dret fonamental reconegut als Trac-
tats Internacionals

L’Organització Mundial de la Salut, en el seu docu-
ment fundacional, estableix que «Los Estados partes 
de esta constitución declaran, en conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas, que el goce del grado 
máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano sin dis-
tinción de raza, religión, ideología política o condición 
económica o social».

En el mateix sentit s’han de tenir presents el contingut 
del dret a la salut que consta a la Declaració d’Alma-
Ata Conferència Internacional d’Atenció Primària de 
Salut, 1978, a la Declaració sobre l’accés a l’atenció 
mèdica (Associació Mèdica Mundial, 1988), a l’Ob-
servació general núm. 14: dret al més alt nivell pos-
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sible de salut (Comitè de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals, 2000).

La Declaració Universal de Drets Humans, al seu ar-
ticle 25.1., estableix que «Tota persona té dret a un ni-
vell de vida adequat que li asseguri, així com a la seva 
família, la salut...».

Per la seva part, el Pacte Internacional de drets eco-
nòmics, socials i culturals, diu, al seu article 9, que 
«Els Estats parts en aquest Pacte reconeixen el dret de 
cada persona a la seguretat social», i al seu article 12 
que «Els Estats part en aquest Pacte reconeixen el dret 
de tothom a gaudir del nivell més alt possible de salut 
física i mental», mitjançant «la creació, de condicions 
que assegurin a tothom el servei mèdic i l’assistència 
en cas de malalties». Aquests drets, d’acord amb l’arti-
cle 2 del mateix Pacte Internacional, s’han de garantir 
«sense cap mena de discriminació, com ara de raça, 
de color, de sexe, d’idioma, de religió, d’opinió política 
ni de cap altra índole, origen nacional o social posi-
ció econòmica, naixement o qualsevol altra condició 
social».

El Comitè de Drets econòmics, socials i culturals de 
les Nacions Unides, en la seva Observació general n. 
19, considera que el dret de tota persona a la seguretat 
social (article 9), «es de importancia fundamental para 
garantizar a todas las personas su dignidad humana 
cuando hacen frente a circunstancias que les privan 
de su capacidad para ejercer plenamente los derechos 
reconocidos en el Pacto», y que «la seguridad social 
debe considerarse como un bien social y no principal-
mente como un mero instrumento de política económi-
ca o financiera».

Pel Comitè de Drets econòmics, socials i culturals de 
les Nacions Unides el sistema de seguretat social com-
porta que els Estats «tienen la obligación de garanti-
zar que se establezcan sistemas de salud que prevean 
un acceso adecuado de todas las personas a los servi-
cios de salud, que han de respetar plenamente el prin-
cipio de la dignidad humana, enunciado en el preám-
bulo del Pacto, y el principio de la no discriminación», 
de forma que han d’estar incloses «las personas per-
tenecientes a los grupos más desfavorecidos o margi-
nados, sin discriminación basada en algunos de los 
motivos prohibidos en el párrafo 2 del artículo 2 del 
Pacto»; entre aquests motius de prohibició de discri-
minació, ja sigui directa o indirecta, hi ha la «raza, co-
lor, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición econó-
mica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado 
de salud (incluido el VIH/SIDA), orientación sexual, 
estado civil o cualquier otra condición política, social 
o de otro tipo que pretenda o tenga por efecto anular o 
menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho 
a la seguridad social».

A l’àmbit de la Unió Europea, la Carta de Drets Fona-
mentals, al seu article 35, sobre protección de la salut, 

estableix que «Toda persona tiene derecho a la preven-
ción sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria 
en las condiciones establecidas por las legislaciones y 
prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas 
las políticas y acciones de la Unión se garantizará un 
alto nivel de protección de la salud humana».

La Carta Social europea, l’article 13, sobre Dret a 
l’assistència social i mèdica, regula que per tal de ga-
rantir l’exercici efectiu del dret a l’assistència social i 
mèdica, els Estats es comprometen a «velar para que 
toda persona que no disponga de recursos suficientes 
y no esté en condiciones de conseguirlo por su pro-
pio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especial-
mente por vía de prestaciones de un régimen de segu-
ridad social, pueda obtener una asistencia adecuada 
y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su 
estado».

En atenció a les normes internacionals citades, el dret 
de tota persona a la salut, a l’assistència sanitària en el 
sentit més ampli possible (incloent també la preven-
ció, l’educació sanitària, la salut comunitària, etc...) 
són drets de la persona com a tal i no només per la 
seva condició de ciutadans d’un determinat territori, 
de forma que ho són de totes les persones estrangeres 
malgrat puguin estar aquí en diverses situacions jurí-
diques, perquè es tracta de drets que són imprescindi-
bles per la garantia de la dignitat humana.

2. L’Estatut d’Autonomia consagra el dret de totes les 
persones a la salut

És per això que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, al 
seu article 26, estableix que «totes les persones tenen 
dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als 
serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els ter-
mes que estableixen les lleis».

Però en el ben entès que el legislador no gaudeix de 
la llibertat a l’hora de regular la titularitat i l’exercici 
d’un dret de totes les persones; no pot, en definitiva, 
excloure de l’exercici de drets que pertanyen a la per-
sona com a tal, a les persones estrangeres, i no ho pot 
fer en la mesura que son imprescindibles per la garan-
tia de la dignitat humana, i no hi ha dubte que el dret a 
la salut garanteix la dignitat humana.

Els poders públics de Catalunya, d’acord amb la ga-
rantia regulada a l’article 37.1. de l’EAC, sobre dispo-
sicions generals de les garanties dels drets estatutaris, 
han de «respectar aquests drets» que han de ser «inter-
pretats i han d’aplicar-se en el sentit més favorable per 
la seva plena efectivitat».

3. Les competències de la Generalitat de Catalunya a 
l’àmbit de la salut

La regulació d’un dret reconegut al Capítol I de l’EAC 
–drets en l’àmbit de la salut (article 26.1.)– s’ha de fer, 
d’acord amb l’article 37.3. del propi Estatut, a través 
d’una Llei del Parlament.
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Per la seva banda, l’article 162.3.a de l’Estatut d’Auto-
nomia determina que és competència de la Generalitat 
«L’ordenació, la planificació, la determinació, la regu-
lació i l’execució de les prestacions i els serveis sanita-
ris, sociosanitaris i de salut mental de caràcter públic 
en tots els nivells i per a tots els ciutadans.»

Tot això, dins del marc establert en els articles 
149.1.16a. de la Constitució que reconeix a l’Estat 
competència exclusiva, només, en matèria de Bases de 
la Sanitat.

Per «bàsic» ha d’entendre’s els principis normatius ge-
nerals que conformen el denominador comú, allò que 
és imprescindible com a mínim, i que, a la vegada, és 
el punt a partir del qual Catalunya pot exercir la se-
va competència; no es pot considerar com a «bàsica» 
una regulació estatal que té com a conseqüència dei-
xar buida de contingut la competència assumida a tra-
vés de l’article 162.3. de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya.

En definitiva, Catalunya és competent per regular el 
dret a la salut que és l’objecte de la present llei.

4. El caràcter universal del dret a la assistència sanità-
ria a la legislació

El caràcter universal de l’assistència sanitària també 
esta expressament regulat a totes les lleis, les espanyo-
les i les catalanes. Pel que fa a Espanya, des de l’any 
1986, amb la Llei 14/1986, del 25 d’abril, general de Sa-
nidad, i amb el Real Decreto 1088/1989, de 8 de sep-
tiembre, por el que se extiende la cobertura de la asis-
tencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas 
sin recursos económicos suficientes.

A Catalunya, el caràcter universal de l’assistència sa-
nitària es va establir amb el Decret 55/1990, de 5 de 
març, de regulació de l’extensió de la cobertura de l’as-
sistència sanitària de la Seguretat Social a les perso-
nes sense recursos econòmics suficients i el Decret 
178/1991, del 30 de juliol, d’universalització de l’assis-
tència sanitària pública.

Més recentment, i com a conseqüència de la declaració 
d’inconstitucionalitat que el Tribunal Constitucional 
espanyol va fer de l’exclusió de les persones estrange-
res sense papers del gaudiment dels drets fonamentals 
varen reconèixer el dret a l’assistència sanitària amb 
caràcter universal a totes les persones estrangeres que 
estiguessin inscrites en un padró municipal, i a les 
que, malgrat no estiguessin inscrites fossin menors de 
18 anys, i l’assistència sanitària limitada a les dones 
estrangeres durant l’embaràs, el part i el postpart, i, a 
totes les persones estrangeres només pel que fa a la as-
sistència sanitària pública d’urgència per malaltia greu 
o accident, independentment de la seva causa, i fins 
l’alta mèdica.

Després dels anteriors avenços, el Real Decreto-Ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para ga-
rantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Sa-

lud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaci-
ons, modifica profundament el caràcter universal de 
l’assistència sanitària, i ho fa, pel que fa a l’objecte 
de la present llei, reduint de forma substancial el dret a 
les persones estrangeres.

A Catalunya, la Instrucció 10/2012, de 30 d’agost, del 
CatSalut, sobre accés a l’assistència sanitària de cober-
tura pública del CatSalut als ciutadans estrangers em-
padronats a Catalunya que no tenen la condició d’as-
segurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut, 
que si bé va servir per frenar les immediates conse-
qüències gravíssimes de les modificacions legals rea-
litzades pel Reial Decret Llei anterior, no només no és 
–com a tal Instrucció– generadora de drets,  sinó que 
ha resultat d’aplicació desigual, existint encara molta 
desinformació, no només entre el personal sanitari si-
nó entre la població afectada.

Per això aquesta Instrucció, més enllà del seu caràc-
ter excessivament burocràtic pel que fa als requisits 
d’accés, ha resultat ser un instrument insuficient com 
a conseqüència de la manca de reconeixement del dret 
que pretén garantir –que ha de ser regulat per llei del 
Parlament d’acord amb l’article 37.3. de l’Estatut d’Au-
tonomia.

5. El dret a la salut i a l’assistència sanitària a la Llei 
d’estrangeria espanyola

Les persones estrangeres tenen dret a la salut i a l’as-
sistència sanitària d’acord amb els Tractats internaci-
onals.

La Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i 
llibertats dels estrangers a España i la seva integració 
social, en el seu article 3 apartat 2 diu que «Las nor-
mas relativas a los derechos fundamentales de los ex-
tranjeros serán interpretadas de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y con 
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mis-
mas materias vigentes en España, sin que pueda ale-
garse la profesión de creencias religiosas o convic-
ciones ideológicas o culturales de signo diverso para 
justificar la realización de actos o conductas contra-
rios a las mismas».

Com a conseqüència dels pronunciaments del Tribu-
nal Constitucional als que ja s’ha fet referència, i de la 
necessitat de transposar diverses Directives de la Unió 
Europea, l’any 2009 va ser modificat l’article 12 de la 
Llei orgànica 4/2000, que regula el dret a l’assistència 
sanitària de les persones estrangeres. De fet és una re-
gulació legal de la universalitat que ha estat trencada 
pel Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesu-
res urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema 
Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de 
les seves prestacions.

D’acord amb l’article 12 de la Llei orgànica d’estran-
geria tenien dret a l’assistència sanitària totes les per-
sones estrangeres, independentment de la seva situació 
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jurídica –encara que no tinguessin regularitzats el per-
mís de residencia– si estaven inscrites al padró muni-
cipal i hi tenien el domicili habitual.

I, encara que no tinguessin regularitzats el permís de 
residencia ni inscripció al padró municipal, totes les 
persones estrangeres, si tenien menys de 18 anys o en 
cas d’estrangeres en situació d’embaràs, tenien dret a 
mateixa l’assistència sanitària que els espanyols/es, 
«durante el embarazo, parto y postparto...», i, si tenen 
més de 18 anys, tenien dret «a la asistencia sanitaria 
pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, 
cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de di-
cha atención hasta la situación de alta médica».

Ara, amb el Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, la 
llei orgànica d’estrangeria deixa de regular els drets 
dels estrangers a l’assistència sanitària –l’article 12 no-
més diu: «Los extranjeros tienen derecho a la asisten-
cia sanitaria en los términos previstos en la legislación 
vigente en materia sanitaria»– i els seus drets només 
es regulen a la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió 
i qualitat del Sistema Nacional de salut, en la redac-
ció donada pel Reial decret Llei 16/2012, i amb les se-
güents conseqüències: 

1a. Els estrangers sense papers, malgrat estiguin ins-
crits en el padró municipal, ja no tenen dret a l’assis-
tència sanitària.

2a. Tots els estrangers han d’acreditar la seva condició 
d’assegurats a la Seguretat Social i de residència legal 
a Espanya per poder accedir a la targeta sanitària que 
els hi obra la porta de l’assistència sanitària.

3a. El requisit de tenir la targeta sanitària, encara que 
no sigui necessari en aquests casos, dificulta, també, 
l’accés a l’assistència sanitària a les persones estrange-
res, menors de 18 anys, a les dones estrangeres durant 
l’embaràs, el part i el postpart, i, a totes les persones 
estrangeres pel que fa a la assistència sanitària pública 
d’urgència per malaltia greu o accident, independent-
ment de la seva causa, i fins l’alta mèdica.

6. El Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de me-
sures urgents per a garantir la sostenibilitat del Siste-
ma Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat 
de les prestacions

Pel que fa al dret a accedir a l’assistència sanitària, 
aquest Reial Decret Llei modifica, de forma profun-
da, la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i quali-
tat dels sistema nacional de la salut, i la Llei orgànica 
4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels es-
trangers a España i la seva integració social, i ho fa, 
amb l’excusa de delimitar qui té dret a accedir-hi, per 
reduir el nombre de persones que hi tenen dret, sobre-
tot estrangeres no comunitàries, i de dificultar –amb 
elements de caràcter merament instrumental com la 
targeta sanitària individual– l’accés per un col·lectiu 
molt nombrós de persones.

Pel que fa a les persones espanyoles s’introdueix, per 
primera vegada, el requisit de tenir la condició d’asse-
gurat o beneficiari del Sistema públic de Seguretat So-
cial, però de forma que l’acreditació d’aquest requisit 
es fa de forma automàtica, si ets espanyol. En aquesta 
mateixa situació estan totes les persones estrangeres 
que tinguin la condició d’assegurat o beneficiari del 
Sistema públic de Seguretat Social.

Pel que fa a les persones estrangeres que no tenen l’an-
terior condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema 
públic de Seguretat Social, primer, han d’acreditar que 
tenen una autorització de residència –ja no és sufici-
ent la inscripció al padró municipal– i posteriorment 
han de sol·licitar el reconeixement de la condició d’as-
segurat o beneficiari a l’Institut Nacional de la Segu-
retat Social, i, només després, quan se’l hi faciliti la 
targeta sanitària individual, tenen dret a l’assistència 
sanitària.

Les persones estrangeres que no compleixin els requi-
sits anteriors no poden accedir a l’assistència sanitària, 
excepte en els següents supòsits, en els que ni tan sols 
és necessària la targeta sanitària individual: 

Independentment de l’edat, si es tracta d’urgència per 
malaltia greu o accident, independentment de la causa, 
i fins al moment de l’alta mèdica.

– Les dones per rebre assistència sanitària durant l’em-
baràs, el part i el postpart.

– Les persones menors de 18 anys, que tenen dret a 
rebre l’assistència sanitària en les mateixes condicions 
que els espanyols.

Com en altres àmbits dels drets dels ciutadans i ciuta-
danes, la justificació governamental de la restricció del 
dret d’accés a l’assistència sanitària es garantir la sos-
tenibilitat del Sistema Nacional de Salut, però aquesta 
decisió del govern es contrària als Tractats internacio-
nals ja citats, i contrària a la Observació general n. 19 
del Comitè de Drets econòmics, socials i culturals de 
les Nacions Unides, que considera que el dret de tota 
persona a la seguretat social ha de considerar-se «coo-
mo un bien social y no principalmente como un me-
ro instrumento de política económica o financiera», i, 
contrària a la pròpia Constitució Espanyola.

Del que és –era– un dret de totes les persones, de ca-
ràcter no contributiu per que no calia estar assegurat 
a la Seguretat Social, hem retrocedit més de 30 anys i 
per accedir al mateix dret cal estar assegurat a la Se-
guretat Social.

Un altre aspecte a destacar del Reial Decret Llei 
16/2012, de 20 d’abril, és el seu caràcter recentralit-
zador; tot allò que es regula es fa per establir, no tan 
una norma bàsica que tingui el caràcter de mínim que 
pugui ser millorat per les Comunitats Autònomes, si-
nó com una norma màxima que ha de ser complerta al 
peu de la lletra, malgrat –i en contra– les competènci-
es de les comunitats autònomes.
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7. Sobre l’objecte de la llei i la competència de la Ge-
neralitat de Catalunya

Aquesta llei té per objecte garantir, de forma eficaç, el 
dret que «totes les persones tenen a accedir en condi-
cions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de res-
ponsabilitat pública», consagrat a l’article 26 de l’Es-
tatut d’Autonomia.

El Parlament de Catalunya, d’acord amb els articles 
37.3. i 162.3.a. de l’Estatut d’Autonomia té competèn-
cia per aprovar la present llei.

8. Sobre el contingut de la llei

La present llei té per objecte garantir a totes les perso-
nes, sense distinció per raó de l’origen nacional o per 
la situació legal i administrativa a Catalunya, l’assis-
tència sanitària i farmacèutica pel Sistema Català de 
Salut, per això, l’article 1 regula aquest objecte.

L’article 2 regula les persones que són titulars del 
dret, i, l’article 3 estableix que les prestacions sanitàri-
es i farmacèutiques que es proporcionin a les persones 
a les quals es refereix l’article anterior es realitzaran 
en les mateixes condicions de qualitat i amb la matei-
xa extensió que les corresponents a l’assistència sani-
tària amb càrrec a fons públics.

Per tal de garantir l’accés efectiu a les prestacions, l’ar-
ticle 4 estableix que les persones que en siguin bene-
ficiaris no hauran d’obtenir, de forma prèvia, cap tipus 
de targeta que pugues ser entesa com a requisit d’accés.

L’article 5 estableix les obligacions de l’administració 
pública de garantir la difusió clara dels drets que la 
present regula.

L’article 6, sobre finançament, estableix que els drets 
reconeguts a la llei es finançaran a càrrec dels pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposició de Llei de garantia de l’assistència 
sanitària i farmacèutica pel Sistema Català 
de Salut

Article 1. Objecte de la llei

La present llei té per objecte garantir a totes les perso-
nes estrangeres, sense distinció per raó de l’origen na-
cional o per la situació legal i administrativa a Catalu-
nya, l’assistència sanitària i farmacèutica pel Sistema 
Català de Salut.

Article 2. Titulars del dret a les prestacions 
sanitàries i farmacèutiques

1. Tenen dret a rebre aquestes prestacions totes les 
persones que visquin a Catalunya, estiguin o no em-

padronades a un municipi de Catalunya, i malgrat no 
tinguin la condició d’assegurats i de beneficiaris del 
Sistema Nacional de Salut.

2. L’únic requisit és que no tinguin accés a un sistema 
de protecció sanitària pública o privada per qualsevol 
altre títol, i en cas que es tingui s’atendria però carre-
gant el cost dels serveis al prestador corresponent.

Article 3. La prestació dels serveis

Les prestacions sanitàries i farmacèutiques que es pro-
porcionin a les persones a les quals es refereix l’arti-
cle anterior es realitzaran en les mateixes condicions 
de qualitat i amb la mateixa extensió que les corres-
ponents a l’assistència sanitària amb càrrec a fons pú-
blics.

Article 4. L’accés a la prestació del serveis

Per a l’accés a les prestacions sanitàries i farmacèu-
tiques del Sistema Català de Salut que es regulen en 
la present norma, les persones a les quals es refereix 
l’article 2.1. no hauran de tenir cap tipus de targeta sa-
nitària prèvia a l’assistència sanitària i farmacèutica.

Una vegada prestada l’assistència sanitària tenen dret 
a que se’ls hi faci una targeta sanitària.

Article 5. Difusió dels drets regulats en la 
present llei

El Departament de Salut portarà a terme una campa-
nya de difusió dels drets continguts en la present llei 
als efectes de que, tots els sistema d’informació sani-
tària siguin públics o concertats així com el personal 
sanitari i tots els usuaris, coneguin els drets de la pre-
sent llei.

Els cartells que s’han de col·locar en els establiments 
públics i concertats de prestació d’assistència sanitària 
han de ser clars i comprensibles en totes les llengües 
que emprin els possibles beneficiaris, i en cap cas po-
den comportar equívocs en el dret d’accés a les presta-
cions sanitàries contingudes en la present llei.

Reglamentàriament s’establirà un règim sancionador 
per les entitats prestadores de serveis públics que in-
compleixin o fomentin l’incompliment d’aquesta nor-
mativa.

Article 6. Finançament econòmic 

El finançament econòmic de les prestacions sanitàries 
i farmacèutiques que la present llei garanteix aniran a 
càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Disposicions finals

Primera

Es faculta al Govern de la Generalitat per a dictar, 
en el termini de 3 mesos, des de l’entrada en vigor 
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d’aquesta Llei, les normes necessàries per a desenvo-
lupar-la i aplicar-la.

Segona

Els preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Tercera

Aquesta Llei entra en vigor el dia després de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Disposició Derogatòria única

Es consideren derogades les normes legals i reglamen-
tàries en allò que siguin contraries a la present llei.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el procés de 
tramitació de la licitació del servei d’atenció 
de trucades d’urgència del 112
Tram. 250-01389/10

Esmenes presentades
Reg. 105115 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 10.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 105115)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 2

«2. Presentar davant la Comissió d’Interior del Parla-
ment, quan aquesta ho requereixi, un informe jurídic 
sobre el procés de tramitació de la licitació del servei 
d’atenció i gestió de les trucades d’urgència del 112.»

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
centres penitenciaris amb personal mèdic i 
de vigilància
Tram. 250-01417/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Re-
productiva de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-01418/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposta de resolució sobre les beques 
Erasmus i Mobint
Tram. 250-01419/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.
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Proposta de resolució sobre la salut mental 
infantil i juvenil a l’Anoia
Tram. 250-01420/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposta de resolució sobre el documen-
tal «Ciutat morta» i sobre els incidents que 
es van produir a Barcelona el 4 de febrer de 
2006
Tram. 250-01421/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe amb relació a l’impacte de la 
recaptació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics
Tram. 250-01422/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).

Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposta de resolució sobre el setantè ani-
versari de la fi de la Segona Guerra Mundial
Tram. 250-01423/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposta de resolució sobre l’avaluació del 
projecte de fusió dels serveis dels hospitals 
Josep Trueta, de Girona, i Santa Caterina, de 
Salt
Tram. 250-01424/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposta de resolució de suport als Campa-
mentos Dignidad d’Extremadura
Tram. 250-01425/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.
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Proposta de resolució sobre la recuperació 
de la no-obligatorietat de presentar l’impost 
de societats per a entitats sense finalitat de 
lucre
Tram. 250-01426/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposta de resolució sobre la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona
Tram. 250-01427/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposta de resolució sobre la dotació d’un 
vehicle al parc de bombers voluntaris de Vi-
la-rodona
Tram. 250-01428/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposta de resolució sobre la revisió del 
Codi infart a la regió sanitària de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 250-01429/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari de la línia del Vallès dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya
Tram. 250-01430/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposta de resolució sobre un cas de dis-
criminació sexual en una escola de Santa 
Coloma de Farners
Tram. 250-01431/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.
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Proposta de resolució sobre la licitació del 
projecte de construcció del nou edifici de l’Es-
cola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01432/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposta de resolució sobre la rebaixa del 
preu del bitllet i de l’abonament del tren 
Avant entre Lleida i Barcelona
Tram. 250-01433/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Serra de Miralles i de la Secció 
d’Estudis Secundaris Tordera
Tram. 250-01434/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.02.2015 al 25.02.2015).
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu als resultats de l’educa-
ció primària i secundària
Tram. 250-01435/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 103730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

És una realitat que Espanya és un dels països del món 
on els alumnes han de fer més deures a casa i, en can-
vi, els seus resultats acadèmics estan entre els pitjors, 
el que hauria de portar a l’Administració i a la comuni-
tat educativa a revisar el sistema.

L’OCDE ha publicat avui un estudi, on s’assenyala que 
els alumnes espanyols són els cinquens en el rànquing 
d’hores dedicades a realitzar tasques escolars a casa, 
només superats per russos, italians, irlandesos i polo-
nesos.

Però, malgrat aquest esforç, hem de recordar que l’úl-
tim Informe Pisa desvetlla que els escolars espanyols 
estan entre els pitjor preparats: ocupen, per exemple, el 
vintè cinquè lloc en Matemàtiques. Es pot argumen-
tar que el problema a Espanya no és el de l’excés o no 
d’hores que els alumnes han de dedicar a tasques esco-
lars, sinó el model educatiu.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar i presentar en seu parlamentària un 
informe sobre els resultats de l’educació primària i se-
cundària a Catalunya.

Aquest informe hauria d’incloure, com a mínim, els 
aspectes següents: 

– Existència o no de directrius generals per part del 
Departament d’Ensenyament als centres educatius so-
bre els deures que es posen als alumnes.

– Pes o percentatge dels deures escolars durant el curs 
fora de l’horari lectiu.

– Pes o percentatge dels deures escolars en períodes 
de vacances.
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– Informe sobre l’impacte dels deures escolars a la 
conciliació de la vida familiar i escolar dels menors i 
al seu temps d’oci, jocs i lectura.

– Avaluació dels resultats, indicadors de qualitat o 
qualsevol altre barem de la utilitat dels deures per a 
millorar els resultats acadèmics.

– Comparativa de totes les dades anteriors amb els pa-
ïsos de l’OCDE que obtinguin millors resultats a l’in-
forme PISA.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a l’externalització de la 
correcció de les proves de competències 
bàsiques de quart d’ESO
Tram. 250-01436/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 103731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 145 i 146 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
propuesta de resolución para que sea sustanciada en la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposición de motivos

En 4º de la ESO se hacen unas pruebas externas de 
competencias básicas. Hasta ahora, siempre las habían 
corregido profesores de instituto y se pagaba por ello, 
pero este año los profesores solo van a corregir la ex-
presión escrita y la corrección del resto del examen, 
tipo test, ha sido externalizada.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realizar un informe sobre la externali-
zación de las pruebas de competencias básicas, pa-
ra su debate y evaluación en sede parlamentaria. 
Dicho informe contendrá, entre otros, información 
sobre

– La empresa o empresas encargadas de la corrección 
estas pruebas de competencias básicas

– Los motivos por los que se ha externalizado la cor-
rección de estas pruebas

– El procedimiento de contratación de la empresa o 
empresas encargadas

– El coste de esta externalización para el presupuesto 
público

– El coste de esta externalización para el presupuesto 
público, en especial en comparación a cuando era el 
profesorado quien corregía

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2015

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
Presidente del GP de C’s Diputado del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura 
Gassol, de Badalona
Tram. 250-01437/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 103745 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Després d’acumular anys de retard, la construcció dels 
edificis de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura Gas-
sol –al mateix barri– ha rebut el suport del Parlament 
i està pendent de que la Generalitat compleixi una re-
solució de la Cambra catalana per enllestir el projecte 
executiu i acordar el calendari d’obres.

La resolució del Parlament és, doncs, un mandat clar 
per al Govern de la Generalitat de cara a la inclusió 
dels dos centres educatius en els propers Pressupostos, 
ja siguin nous o bé prorrogats. L’Escola Montigalà i 
l’Institut Ventura Gassol van patir les primeres retalla-
des pressupostàries a final del 2010 tot i que responen 
a necessitats educatives reals d’un barri jove i d’una 
àmplia zona d’influència a Badalona.

L’exclusió de l’escola i l’institut dels Pressupostos des 
de llavors no solament va en contra de les necessitats 
de milers de veïns, sinó que incompleix els dos acords 
presos al Consell de Govern per aprovar la construcció 
d’ambdós centres. Fins i tot, el Govern va interrompre 
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el procés legal de licitació en fase d’execució en el cas 
de l’Escola Montigalà.

La comunitat educativa es va reunir l’1 de Desembre 
passat amb els serveis Territorials d’Ensenyament i va 
adreçar una carta al actual president de la Generalitat 
per transmetre la seva situació i reivindicació.

La resposta de l’oficina del President per part de Joan 
Vidal ha estat decebedora dient que l’oferta de places 
esta garantida i no requereix cap construcció nova.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra la seva solidaritat 
i suport amb a la Plataforma Zona Educativa de Mon-
tigalà ZEM i la Federació d’Associacions de Veïns de 
Badalona FAVB.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a enllestir el projecte executiu dels dos cen-
tres educatius.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir el calendari de construcció dels edi-
ficis Escola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol per 
tal de que estigui operatiu al més aviat possible.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les llars d’infants municipals
Tram. 250-01438/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 103746 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El pressupost de la Generalitat de Catalunya corres-
ponent a l’any 2015 no preveu destinar cap partida de 
despesa destinada al finançament de les escoles bres-
sol. Considerem que un servei com aquest no es pot 
quedar a zero, ja que a la nostra ciutat la Generalitat 

de Catalunya des de el curs 2012-2013 no ha destinat 
cap euro per al finançament de les escoles bressol. El 
deute que té pendent la Generalitat de Catalunya amb 
l’Ajuntament de Cornellà en relació amb les escoles 
bressol és de 826.800 €.

Així doncs, la Generalitat de Catalunya no ha com-
plert amb la seva obligació de «subvencionar el soste-
niment de places per a infants de zero a tres anys en 
llars d’infants de titularitat municipal» tal com esta-
bleix l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’educació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 

1. Agilitzar i prioritzar el pagament a la Generalitat de 
Catalunya pel sosteniment del funcionament dels cen-
tres docents municipals d’educació infantil de primer 
cicle pel curs escolar 2014-2015 abans de la finalitza-
ció del curs escolar.

2. Complir amb l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 
10 de juliol, d’educació que estableix: «el Departa-
ment d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteni-
ment de places per a infants de zero a tres anys en llars 
d’infants de titularitat municipal».

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Calaf
Tram. 250-01439/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103749 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El Conseller d’Interior es va reunir amb els set alcal-
des que conformen la Mancomunitat Intermunicipal 
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Voluntària Segarrenca, arran dels episodis que es van 
viure que van provocar un augment important de la 
percepció d’inseguretat per part dels veïns, el passat 
25 de febrer de 2014.

En el marc de la trobada, se li va reiterar la petició 
de construir una comissaria de districte dels Mossos 
d’Esquadra al municipi de Calaf. La construcció d’a-
quest equipament permetria una millor capacitat de 
resposta dels Mossos en aquest territori; incrementa-
ria el treball preventiu dels agents de policia; i acos-
taria aquest cos policial als habitants d’aquest indret.

Enguany, en els pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per l’any de 2015 no es contempla aquesta in-
versió. La justificació del Conseller d’Interior és la se-
güent. En unes declaracions a Anoia Diari, el conseller 
Ramon Espadaler ha explicat que «en els pressupostos 
que s’estan aprovant aquests dies al Parlament de Ca-
talunya no es contempla l’opció d’invertir pel que fa al 
desplegament d’infraestructures de nous equipaments 
i noves comissaries». D’aquesta manera, Espadaler ha 
confirmat que «al 2015 no hi ha previsió de construir 
comissaries ni a Calaf ni a cap altre indret».

Aquesta explicació contrasta amb les previsions del 
Pressupost de la Generalitat per l’any 2015 on es con-
templen les següents inversions. Per un import de 
686.985,94 euros l’adequació d’un edifici d’aparca-
ment per ubicar una comissaria de Mossos d’Esquadra 
al districte de Sant Marti de la ciutat de Barcelona; les 
obres nova construcció de la Comissaria a l’Ametlla 
de Mar (Baix Ebre) per import de 1.154.554,25 euros; 
i, finalment, per import de 679.500 euros les obres de 
nova construcció de la Comissaria a Torredembarra 
(Tarragonès).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

Realitzar tots els treballs previs (disposició de solar, 
redacció projecte constructiu, etc.) per tal que en el 
primer trimestre de l’any 2016 es liciti i adjudiqui la 
construcció de la comissaria de Mossos d’Esquadra en 
el municipi de Calaf.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de construcció de la residència i 
centre de dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-01440/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103755 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, Montserrat Capdevila Tatché, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

A Sabadell el 18,04% de la població tenia 65 anys 
o més a gener de 2014, l’índex d’envelliment era del 
110%, la xifra més alta de la comarca del Vallès Oc-
cidental, i l’índex de sobreenvelliment del 15%. A la 
comarca la mitjana de població major de 65 anys és 
del 15,25%, 85% d’índex d’envelliment, i el 14% de so-
breenvelliment.

Durant el període 2000-2014 s’ha passat de 30.669 
persones a les 36.380 a gener de 2014, un increment de 
gairebé un 6%. Les projeccions realitzades pel Centre 
d’Estudis Demogràfics per l’Ajuntament de Sabadell 
apunten que en els propers anys el nombre de persones 
grans augmentarà amb major intensitat que els darrers 
anys. De fet, pel període 2010-2018 es preveu un in-
crement del 12,8% (1,8% de mitjana anual). És a dir, 
de cara al 2018 se superarà la xifra de 39.000 persones 
grans a la ciutat.

El buit generacional ha comportat que mentre les ta-
xes d’envelliment ha crescut lleugerament tot i que 
es manté en els darrers anys, les de sobreenvelliment 
s’han incrementat notablement. De fet, les taxes de so-
breenvelliment durant el període 2000-2009 van pas-
sar del 21,4% l’any 2000 al 29,2% l’any 2009. És a dir, 
prop d’una de cada quatre persones grans a Sabadell 
té 80 o més anys. Aquesta constatació té implicacions 
importants pel que fa a un augment de la prevalença 
de les situacions de dependència entre la gent gran, 
i també en el tipus de prestacions i serveis requerits. 
L’índex de dependència de la gent gran a Sabadell és 
del 28%, el més alt del Vallès Occidental (23%).

Segons les dades del Departament de Benestar i Fa-
mília de la Generalitat de Catalunya al 2009, el Vallès 
Occidental era una de les comarques de la província 
amb menor cobertura pública de places: l’1,77%. L’ob-
jectiu de la Generalitat era assolir el 1,96% el 2012. 
Força per sota de la majoria de comarques catalanes, 
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que estan entre el 2 i el 4%. En l’actualitat hi ha 691 
places en desenvolupament i estava previst promou-
re’n 571 places per a 2012.

La Comissió de Benestar, Família i Immigració del 
Parlament de Catalunya va aprovar l’any 2011, per 
unanimitat, la Resolució 252/IX sobre la licitació de 
les obres de construcció de la residència i centre de dia 
Sabadell Parc Central on instava el Govern a «iniciar 
el procés de licitació de les obres de construcció de la 
residència i centre de dia Sabadell Parc Central abans 
de finalitzar l’any 2012.»

L’any 2013, la licitació d’aquestes obres encara no 
s’havia produït. Per aquests motius, el Grup Parla-
mentari Socialista va presentar la Proposta de resolu-
ció sobre l’adjudicació de les obres de construcció de 
la Residència i Centre de Dia Sabadell Parc Central 
(tram. 250-00399/10) on es tornava a demanar l’inici 
immediat del procés d’adjudicació de les obres per a 
la construcció d’aquesta residència. Aquesta Proposta 
de Resolució va ser rebutjada a la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració amb els vots en contra dels 
Grups Parlamentaris de CiU i ERC.

El Projecte de Llei dels pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per al 2015 (tram. 200-00033/10) no 
inclou els recursos necessaris per poder portar a ter-
me aquestes obres, per això, des del Grup Parlamen-
tari Socialista s’ha presentat una esmena, que ha estat 
rebutjada per CiU i ERC, demanant els recursos ne-
cessaris per a garantir l’inici de la construcció de la 
residència a Sabadell.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar immediatament el procés de licitació 
de les obres per a la construcció i posada en funciona-
ment de la Residència i Centre de Dia Sabadell Parc 
Central de Sabadell.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta; Montserrat Capdevila Tatché, 
diputada, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe sobre l’impacte de la modifica-
ció del Pla general metropolità de Barcelona 
en el subàmbit relatiu al centre comercial La 
Maquinista
Tram. 250-01441/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 103759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat, Agnès Russiñol i Amat, diputada del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre el projecte de modi-
ficació de la Maquinista al districte de Sant Andreu 
(Barcelona), per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El passat 25 de juliol de 2014, i amb els vots favora-
bles dels grups municipals del CiU i del PP, el Con-
sell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona aprovà pro-
visionalment la modificació puntual del Pla general 
metropolità en el subàmbit 2 del sector IV de «La 
Maquinista», al districte de Sant Andreu, i trametre 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barce-
lona per a la seva aprovació; amb la consegüent pre-
ocupació del sector comercial i del conjunt de veïns i 
veïnes d’aquests barris

L’esmentada subcomissió es va celebrar el 21 de gener 
de 2015, i en el punt 7è de l’ordre del dia va acordar 
aprovar aquest projecte atès que s’ajustava als pressu-
pòsits legals. Malgrat aquesta consideració de caràcter 
jurídic, entenem però que el Govern ha de tenir pre-
sent en aquesta qüestió altres consideracions relatives 
al model de comerç que vol per als seus pobles i ciu-
tats, així com a la necessitat de mantenir una reserva 
estratègica de sòl industrial per tal de no condicionar 
el potencial a futur de la nostra capacitat de producció 
industrial.

L’any 1998 s’inicià la construcció del centre comercial 
La Maquinista i dels edificis d’habitatges de l’entorn 
així com el parc de La Maquinista, en els terrenys que, 
fins l’any 1993 ocupava la fàbrica de la Maquinista 
Terrestre y Marítima i que, actualment, són de propie-
tat municipal, una meitat, i l’altra meitat de l’empresa 
Unibail-Rodamco Steam, sumant 92.000 metres qua-
drats.

El planejament anterior a l’aprovació provisional del 
passat juliol, comprenia 20.000 m2 de sostre comer-
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cial i 72.000 m2 de sostre industrial. La modificació 
aprovada el passat juliol, elimina completament el sòl 
industrial i el reparteix de la següent forma 47.000 
m2 d’habitatge i 25.000 m2 més de comercial que su-
mats als 20.000 inicials donen un total de 45.000 m2 

de sostre comercial. Aquesta modificació de caràcter 
urbanístic, permet l’ampliació del centre comercial, 
apostant model urbà d’espais segregats, generadora de 
mobilitat privada, privatitzant l’espai públic, contrari a 
una idea mediterrània més sostenible de les ciutats re-
lativament compactes, continues, diverses en els seus 
usos i policèntriques.

Però més enllà del debat urbanístic, aquesta decisió és 
contrari al discurs públic que ha fet sempre el Govern 
de la Generalitat de defensa del model de comerç ur-
bà de proximitat. Això és especialment greu al distric-
te de Sant Andreu que compta amb el Centre Comer-
cial la Maquinista en el seu territori i amb l’Heron 
City i el Centre Comercial Les Glòries en districtes 
veïns, a banda de la proposta d’un futur centre comer-
cial ubicat a l’Estació de la Sagrera.

Aquesta ampliació del Centre Comercial de La Ma-
quinista, acompanyada d’altres mesures com la libera-
lització dels horaris comercials impulsada pel Govern 
de l’Estat, afebleix un model comercial de proximitat 
que afavoreix la cohesió social, l’ús relacional de l’es-
pai públic, un millor repartiment de la riquesa, llocs 
de treball qualificats i no precaris i que ha obtingut un 
gran reconeixement internacional.

Per altra banda, nombroses resolucions i mocions del 
Parlament de Catalunya han acordat i remarcat el pa-
per del sector industrial en una visió a mig i llarg ter-
mini del nostre desenvolupament econòmic. És per ai-
xò que entenem que no es pot limitar el potencial de 
desenvolupament de la nostra indústria desqualificant 
sòl industrial enlloc de preveure nous usos industrials 
i productius compatibles amb les altres activitats ur-
banes.

Per altra banda, la construcció dels nous habitatges 
previstos en aquesta modificació no va acompanyada 
de les previsions d’equipaments que seran necessaris 
per a les famílies que hi vagin a viure.

Igualment, el projecte inclou la construcció de l’edi-
fici definitiu de l’escola La Maquinista, que assumi-
rà l’Ajuntament –malgrat correspondre-li a la Gene-
ralitat– amb els aprofitament urbanístic del projecte. 
L’escola porta 6 anys en mòduls prefabricats provisi-
onals en els actuals terrenys on es planteja el projecte 
d’ampliació i sembla inadmissible que enlloc de ser fi-
nançada a càrrec de l’administració competent s’utilit-
zi com a justificació el fet que es pagui a través de les 
plusvàlues urbanístiques generades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Elaborar un estudi sobre l’impacte la modificació 
puntual del PGM de La Maquinista pot tenir en el co-
merç del Districte de Sant Andreu, la pèrdua de po-
tencial d’activitat industrial, els seus efectes sobre el 
mercat de treball, la mobilitat i les previsions d’equi-
paments.

2) Presentar aquest estudi al Parlament de Catalunya 
i donar-ne coneixement a l’Ajuntament de Barcelona, 
així com a les associacions de veïns i de comerciants 
del Districte de Sant Andreu.

3) Dins el marc de les seves competències, aturar el 
desenvolupament d’aquest projecte, almenys, fins que 
s’hagi fet públic i debatut aquest informe.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Oriol Amorós i 
March, Agnès Russiñol i Amat, diputats, del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona
Tram. 250-01442/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 103814, 104189 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Ja fa més de 40 anys que el complex petroquímic es 
va establir al Camp de Tarragona. Des de llavors, els i 
les habitants de les poblacions properes hem conviscut 
per força amb una indústria més gran que els propis 
pobles. No es pot negar que el complex ha aportat una 
riquesa i creixement econòmic de la qual s’han bene-
ficiat la majoria de les poblacions i a la qual ens hem 
acomodat sense masses reticències.

L’estudi Saps l’aire que respires? ha estudiat la quali-
tat de l’aire a la Vall del Francolí, els resultats són un 
punt de partida per tal que la ciutadania, les instituci-
ons públiques i les empreses privades es comprometin 
a col·laborar amb un únic objectiu comú: el de millorar 
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les condicions de vida, salut i treball de les poblaci-
ons properes al complex petroquímic. Els ajuntaments 
del Morell, Constantí, Vilallonga del Camp i Perafort-
Puigdelfí han fet, un pas per aportar més informació i 
transparència davant la contaminació atmosfèrica pro-
duïda per les emissions procedents de diferents fonts, 
des del trànsit, la incineració i la indústria petroquími-
ca a les poblacions de la Vall del Francolí.

L’estudi va més enllà del mer anàlisi de la qualitat re-
al de l’aire a la Vall del Francolí. Posa de manifest les 
mancances actuals que presenta el nostre país en quant 
a la protecció i control de les emissions contaminants 
i a les mesures de prevenció i protecció enfront dels 
seus efectes en la salut de la població i el medi. L’es-
tudi s’ha contextualitzat en la qualitat de l’aire i les 
immissions atmosfèriques. Som conscients que la fal-
ta de control i informació resulta extrapolable a altres 
tipus de contaminació que afecten i condicionen el 
benestar de la població. Cal, doncs un control transpa-
rent, rigorós i real sobre tots els contaminants sòlids, 
líquids, lumínics i acústics als que estem sotmesos.

Les evidències reflectides en els resultats de l’estudi 
fan indispensable demanar un canvi normatiu i dels 
criteris d’avaluació de la qualitat de l’aire, que passa 
per incloure tots aquells compostos químics potenci-
alment nocius per a la salut i el medi ambient, amb es-
tàndards de qualitat reconeguts a nivell internacional. 
Així mateix, cal que s’estudiï i s’assenyali públicament 
la relació causa efecte entre els diferents compostos 
contaminants i els seus efectes en la salut i el medi.

El vell discurs que contraposava el concepte d’ocu-
pació amb els de salut i medi ambient, ja no serveix. 
Preocupar-se del medi ambient i de la salut no signifi-
ca anar en contra del treball i l’economia. Necessitem 
una nova forma d’entendre la productivitat i el bene-
fici: cal començar a pensar en una economia del bé 
comú. Ara, més que mai, es fa necessari retrobar la 
col·laboració entre institucions públiques, ciutadania 
i grans empreses per tal que tots els agents implicats 
puguin millorar la situació actual.

En un moment en què grans empreses de diversos sec-
tors industrials ja estan

promovent mesures de desenvolupament per a la sos-
tenibilitat, cal dir a les empreses implicades que més 
enllà d’actuacions de responsabilitat social i medi-
ambiental corporativa, accelerin els seus esforços 
per eliminar al màxim les emissions contaminants. 
Els projectes de R+D+I són fonamentals per canviar 
de paradigma cap una economia sostenible, així com 
simples mesures de millor gestió, com per exemple el 
què està passant aquests mateixos mesos coincidint 
amb l’estudi on s’estan registrant menors nivells d’im-
missions en determinats compostos. Aquesta recon-
versió s’anticipa obligada per garantir el manteniment 
en un futur mitjà dels llocs de treball tan anhelats per 
tothom.

Tot i així, aquesta reducció dels episodis de pudors no 
pot negar l’evident existència d’importants fugues que 
perjudiquen greument la nostra salut i el nostre entorn. 
És molt preocupant, doncs, escoltar frases com: «no 
està tan malament» o «no n’hi ha per tant», quan en 
algunes poblacions la concentració mitjana de 24h de 
benzè ha arribat a 1 microgram/m3, essent el llindar 
òptim de 5 micrograms/m3, o el d’1,3 butadiè a 122 
micrograms /m3, sent el límit de qualitat a 11μg/m3, és 
a dir, 10 vegades per sobre de l’establert.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Fer extensiu els estudis de qualitat de l’aire a altres 
poblacions properes al complex petroquímic i entorn 
metropolità de Tarragona.

2. Aplicar les mesures pe reduir les emissions localit-
zades i difuses dels compostos químics detectats en 
aquest estudi que sobrepassen els estàndards de qua-
litat de l’aire així com la incorporació i el control dels 
que encara no figuren en la Xarxa de Vigilància de 
Prevenció de la Contaminació (XVPC) de la Genera-
litat de Catalunya.

3. Introduir en els sistemes d’avaluació del Pla de qua-
litat de l’aire aquells contaminants que actualment no 
es contemplen en els programes d’avaluació de la con-
taminació i que a nivell internacional se’n coneixen lí-
mits de qualitat.

4. Avançar en la creació d’un equip de control extern i 
transparent en col·laboració dels diferents sectors què 
apliqui noves formes de control: 

a. Que aposti per la transparència i l’exhaustivitat dels 
resultats, amb exposició pública i continuada dels ma-
teixos.

b. Que estudiï reubicar les estacions de medició i de 
control de la Generalitat, tenint en compte entre d’al-
tres criteris científics els criteris exposats en aquest es-
tudi.

5. Investigar sobre els efectes de les emissions de de-
terminats contaminants atmosfèrics sobre la salut de 
la població al Camp de Tarragona, tal i com es fa en 
determinades emissions a l’àrea metropolitana de Bar-
celona

6. Garantir que els costos dels futurs controls i les anà-
lisis recaiguin sobre les mateixes empreses que fan 
les emissions aplicant el principi de «qui contamina 
paga».

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Calaf
Tram. 250-01443/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103911 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Sergi 
Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra és l’encarregat de fornir el servei públic de se-
guretat al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. Per aquest motiu, tot i les restriccions pres-
supostàries que existeixen en l’exercici 2015, s’ha de 
garantir les infraestructures necessàries per l’augment 
de la seguretat als municipis de Catalunya, que les co-
missaries i dependències policials es troben en condi-
cions adequades per a treballar-hi, per atendre-hi als 
ciutadans, o per a la custòdia de les persones detingu-
des. Cal assegurar que el que hi ha coordinació i inter-
comunicació amb les policies locals.

El passat 25 de febrer de 2014 el Conseller d’ Interior 
es va reunir amb els alcaldes dels set municipis que 
formen part de la Mancomunitat Intermunicipal Vo-
luntària Segarrenca per tractar la percepció d’aug-
ment de la inseguretat que té la ciutadania a la zona. 
Una de les propostes dels alcaldes per a millorar la 
seguretat a la zona de l’Alta Anoia és la instal·lació 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al munici-
pi de Calaf.

En els pressupostos de la Generalitat per al 2015 no es 
contempla la inversió en el desplegament de noves in-
fraestructures, nous equipaments i noves comissaries. 
Segons el Conseller Espadaler, en unes declaracions a 
«Anoia Diari», al 2015 no hi ha previsió de construir 
comissaries ni a Calaf ni a cap altre indret.

La seguretat al municipi de Calaf i a la zona de l’Alta 
Anoia podria augmentar i millorar encara més amb el 
sistema mixte de patrulles i amb una nova Comissaria 
del Mossos d’Esquadra.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Elaborar, durant l’any 2015, l’estudi del projecte bà-
sic i executiu per a la construcció d’una Comissaria 
dels Mossos d’Esquadra al Municipi de Calaf l’any 
2016.

2. Mentre que no es porti a terme la construcció de la 
Comissaria dels Mossos d’Esquadra al municipi de 
Calaf, reforçar els efectius dels Mossos d’Esquadra 
de l’Àrea Bàsica Policial per garantir l’increment d’e-
fectius del Cos de Mossos d’Esquadra als municipis de 
l’Alta Anoia.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Ferran Pedret i 
Santos, Òscar Ordeig i Molist, Sergi Vilamala i Bas-
tarras, diputats, del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el serveis de 
salut de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01444/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 104188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

Les polítiques públiques de salut des del 2010 s’han 
vist greument afectades per les retallades de despesa 
pública i les privatitzacions directes o encobertes dels 
diferents serveis, tanmateix aquestes decisions han 
agreujat els desequilibris territorials.

En aquest context el Departament de Salut ha pres una 
sèrie de decisions que han perjudicat la ciutadania de 
les Terres de l’Ebre minvant els seus drets d’accés a 
aquest servei bàsic: el tancament de quiròfans i llits 
a l’Hospital de referència Verge de la Cinta de Tortosa, 
el tancament del centre d’urgències d’atenció primària 
(CUAP) del barri del Temple a Tortosa que a més ha 
col·lapsat els serveis d’urgències del Verge de la Cin-
ta, la supressió d’un equip d’especialistes en medicina 
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familiar i comunitària, la no cobertura de places d’es-
pecialista de cardiologia, reumatologia a jornada com-
plerta com hi havia abans o dels aparells necessaris 
per les proves diagnòstiques. Al mateix temps s’han 
centralitzat alguns dels serveis com l’anàlisi clínica a 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona eliminant-la del 
Verge de la Cinta al temps què també es suprimia la 
gerència del salut de les Terres de l’Ebre i passava a es-
tar compartida amb la del Camp de Tarragona.

Aquestes i altres decisions discriminen una població 
que per la seva situació geogràfica al sud del país, per 
les deficients comunicacions, per les seves caracterís-
tiques geogràfiques i econòmiques té més dificultats 
per accedir a determinats serveis de salut i no ajuden 
a avançar en el model territorial de vegueries que diu 
compartir el Govern.

És pels motius exposats, que el Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Reobrir de forma gradual els llits i els quiròfans tan-
cats des del 2011 a l’Hospital Verge de la Cinta de Tor-
tosa, centre de referència de les Terres de l’Ebre.

2. Dotar una plaça de metge especialista en cardiolo-
gia i un aparell ecocardiògraf així com un laboratori 
d’hemodinàmica al servei de cardiologia de l’Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa, centre de referència de 
les Terres de l’Ebre.

3. Reobrir el Centre d’Urgències d’Atenció Primària 
(CUAP) del Temple de Tortosa en els torns de mati i 
tarda.

4. Revertir les reduccions i/o supressions de plantilla 
del personal mèdic i sanitari i concretament: 

a) Retornar la jornada complerta a l’especialista en 
Reumatologia de l’Hospital Verge de la Cinta.

b) Restituir l’equip de Medicina Familiar i Comunità-
ria del CAP del Temple de Tortosa.

5. Que el servei de cuina de l’Hospital Verge de la Cin-
ta de Tortosa es realitzi des del mateix Hospital i no 
mitjançant un càtering de Tarragona, amb el sobrecost 
del transport i la pèrdua de qualitat que suposa per als 
usuaris.

6. Retornar a ubicar la Gerència Territorial de l’ICS de 
les Terres de l’Ebre a Tortosa, dotant-la de les compe-
tències i funcions necessàries.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la programació 
del documental La salut, el negoci de la vida 
i de la pel·lícula Sicko
Tram. 250-01445/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 104273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals.

Exposició de motius

Per mandat exprés del Parlament, Televisió de Cata-
lunya té la missió de «fomentar el debat plural sobre 
qüestions d’interès públic» per a què «puguin donar 
resposta eficaç a la demanda d’informació veraç, plu-
ral i independent».

Els darrers anys el sistema sanitari català ha estat pa-
tint una seguit de canvis que afecten profundament la 
seva estructura i la mateixa concepció fundacional del 
sistema, així com l’assistència sanitària de milions de 
ciutadans i ciutadanes.

Aquests canvis han provocat, entre d’altres, que molts 
col·lectius ciutadans s’hagin organitzat i mobilitzat en 
defensa d’un millor sistema públic de salut. Algunes 
de les accions de mobilització han derivat també en 
la producció de productes audiovisuals, com és el cas 
dels 3 documentals fets dins la sèrie documental ti-
tulada La Salut el Negoci de la Vida que durant els 
darrers dos anys s’han visualitzat en més de 150 pro-
jeccions per tot Catalunya a cinemes, casals, ateneus, 
universitats, ambulatoris i hospitals.

Davant la repercussió i la bona rebuda d’aquests films 
documentals, s’ha organitzat una campanya de recolli-
da de peticions ciutadanes per a reclamar a la direcció 
de TVC que emeti, per algun dels canals de la nos-
tra televisió pública, aquests productes audiovisuals de 
producció catalana, així com la pel·lícula nord-ameri-
cana Sicko les conseqüències d’un model sanitari ba-
sat en la dependència de les asseguradores mèdiques 
privades.

Fent-nos ressò d’aquesta petició a la qual ja s’han ad-
herit nombrosos ciutadans i ciutadanes, però també 
una quarantena d’entitats, associacions i plataformes 
de defensa de la salut pública, sindicats i partits po-
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lítics, el grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa el se-
güent

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya recomana al Consell de 
Govern de la CCMA i a la direcció de TVC estudiar 
la programació de la sèrie de documentals La Salut el 
Negoci de la Vida i de la pel·lícula Sicko en horaris de 
màxima audiència en algun dels canals de Televisió 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de la taula de negociació sobre la subcon-
tractació dels serveis d’Endesa
Tram. 250-01446/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 104275 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Lla-
no, diputada, Montserrat Capdevila Tatché, diputada, 
Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El 10 de desembre de 2014 l’empresa Eulen, que havia 
estat fins el moment adjudicatària de la contracta per 
a la prestació del servei d’atenció al client a la oficina 
comercial d’ENDESA de Gran Via de les Corts Cata-
lanes 608, de Barcelona, va comunicar als treballadors 
d’aquesta oficina que havia perdut dita concessió i que 
la nova adjudicatària, Accenture Outsourcing Servi-
ces, havia de subrogar el personal.

En base a aquest supòsit, Eulen va donar de baixa de 
la Seguretat Social els 22 treballadors el 31 de desem-
bre de 2014, sense tenir en compte que Accenture Out-
sourcing Services no acceptava la subrogació, en tant 
que aquesta no estava inclosa en els requisits de la con-
tracta.

La conseqüència de tot plegat és que els 22 treballa-
dors van perdre temporalment el seu lloc de treball, 
que va ser ocupat per treballadors d’Accenture Out-
sourcing Services, i alhora es van trobar amb dificul-
tats per cobrar l’atur, en tant que tècnicament no havi-
en estat acomiadats.

Inicialment, Endesa es va desentendre del problema. 
Tanmateix, fruit de les pressions sindicals, Eulen va 
accedir recol·locar els 22 treballadors que s’havien 
quedat sense feina ni atur a les dependències del cen-
tre d’atenció al públic que gestiona Eulen, conservant 
l’antiguitat i les condicions laborals que fins llavors te-
nien.

Però tot i que aquest cas puntual ha estat parcialment 
resolt, el que no s’ha solucionat és la situació de preca-
rització que pateixen els treballadors, i que és compar-
tida per milers de treballadors que com els d’Eulen, 
treballen en situacions de subcontractacions per terce-
res empreses.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reunir urgentment, tal com es va comprometre 
el Conseller d’Empresa i Ocupació a finals de 2014, la 
Taula de negociació amb totes les parts implicades en 
les subcontractacions de serveis d’Endesa (Endesa, re-
presentants de les empreses i treballadors) per tractar 
les problemàtiques laborals derivades d’aquestes, així 
com la constant precarització de les condicions labo-
rals que fan perillar la garantia i qualitat del servei de 
subministrament d’energia elèctrica.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Alícia Romero 
Llano, Montserrat Capdevila Tatché, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputats, del GP SOC 

Proposta de resolució sobre els bombers 
voluntaris
Tram. 250-01447/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 104325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
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proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Els Bombers Voluntaris de Catalunya han conformat 
una estructura bàsica en el model de seguretat de Ca-
talunya, al llarg de molts anys, mitjançant el Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de 
la Generalitat de Catalunya. Estan distribuïts en 77 
parcs de bombers voluntaris i en les 73 agrupacions 
dels parcs mixtes. Donen servei a 946 municipis de 
Catalunya.

Segons les pròpies manifestacions de l’Associació de 
Bombers Voluntaris de Catalunya, la capacitat actu-
al dels bombers voluntaris per donar resposta a les 
emergències està al límit del col·lapse. Raons que ex-
pliquen aquesta situació és la disminució important 
dels efectius disponibles, l’estat del mercat laboral, 
la difícil conciliació de vida laboral amb familiar, 
les mancances en la cobertura sanitària dels bombers 
voluntaris...

Aquesta no és una situació nova. Els darrers Governs 
de la Generalitat no han abordat a fons la situació dels 
bombers voluntaris i estem davant d’una situació que 
cal donar-hi resposta de forma immediata.

La dimissió de 12 caps i 16 sots-caps de sis parcs de 
Tarragona, al sentir-se desprotegits per la «desídia del 
Govern de la Generalitat», evidencia que la situació 
esta arribant al seu límit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el l Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Presentar un projecte de llei de regulació dels ser-
veis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, 
amb caràcter d’urgència, que permeti implementar un 
nou model que reguli el sistema mixt englobant tots 
els bombers i personal de suport (funcionaris, laborals 
i voluntaris).

2. Estudiar la viabilitat d’atorgar la condició d’agent de 
l’autoritat al bomber voluntari quan exerceixi funcions 
de bomber.

3. Paral·lelament, redactar un nou reglament del Cos de 
Bombers Voluntaris de la Generalitat que substitueixi 
els decrets 246/1996, del 5 de juliol (versió refosa), i 
68/2000, del 8 de febrer, des del diàleg i el consens, i 
amb la participació activa del Consell de Bombers Vo-
luntaris de la Generalitat.

4. Amb caràcter urgent, establir un sistema que per-
meti que el bomber voluntari pugui rebre assistència 
sanitària gratuïta per les lesions que pugui patir en 
acte de servei i cercar fórmules que puguin garantir 

la cobertura de les baixes per lesions o accidents dels 
bombers voluntaris produïdes durant la realització de 
serveis.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la participació 
del Cos de Mossos d’Esquadra en els orga-
nismes internacionals de coordinació policial
Tram. 250-01448/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 104333 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La creixent globalització de la delinqüència i amena-
ces com el terrorisme gihadista obliguen més que mai 
a que el Cos de Mossos d’Esquadra pugui ser present 
als organismes internacionals de coordinació policial. 
D’altra banda cal que el Govern de l’Estat no aprofiti 
aquests fets per reduir les competències de la Genera-
litat en matèria de seguretat pública.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament insta el Govern a plantejar davant el 
Govern de l’Estat: 

1.1. La necessitat de què el Cos de Mossos d’esquadra 
pugui formar part directament de tots els organismes 
de coordinació policials de nivell europeu o internaci-
onal, com la Interpol i l’Europol, atès que és una poli-
cia amb plenes competències per lluitar contra el ter-
rorisme i la delinqüència global.

1.2. L’oposició a qualsevol mesura que impliqui que el 
Cos de Mossos d’esquadra pugui passar a dependre ni 
que sigui de forma puntual, del Ministeri de l’Interior 
en situacions d’emergència antiterrorista, ja que la co-
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ordinació entre els diversos cossos policials no pot im-
plicar en cap cas la disminució de les competències de 
la Generalitat en matèria de seguretat pública.

2. El Parlament sol·licita al Govern de la Generalitat i 
al Govern de l’Estat la immediata convocatòria d’una 
reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, presidi-
da pel President de la Generalitat, per a definir el marc 
de coordinació entre el Cos dels Mossos d’esquadra, 
els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat i les polici-
es locals, pel que fa a la lluita antiterrorista.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la retirada dels 
expedients sancionadors oberts arran de la 
campanya de la Plataforma Stop Pujades 
Transport Públic
Tram. 250-01449/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 104360 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent de suport als activistes de la Plataforma 
Stop Pujades davant les sancions imposades per parti-
cipar en les accions contra els increments de tarifes del 
Transport Públic l’any 2014, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En aquests dies diversos ciutadans i ciutadanes ad-
herits o simpatitzants de la Plataforma Stop Pujades 
Transport Públic, que van participar en les accions de 
protesta del passat 27 de març de 2014, contra l’incre-
ment de les tarifes de transport públic, han comen-
çat a rebre del govern de la Generalitat, la comunica-
ció d’obertura d’expedient sancionador i de reclamació 
de danys, amb proposta d’imposició de multes, amb 
l’acusació d’haver causat desperfectes als vagons i ma-
quines validadores, i amb la reclamació d’indemnitza-
ció per import de 1.800 €.

Els representants de l’associació «Stop Pujades» han 
explicat que en l’acció de protesta que va consistir en 
aixecar les barreres per accedir a les andanes de FGC, 

Metro i Renfe de Plaça Catalunya a Barcelona no es 
van produir danys i no es va detenir ni identificar a cap 
de les moltes persones que van participar en aquesta 
acció de protesta pacífica i àmpliament recolzada pels 
ciutadans i ciutadanes usuaris del transport públic.

Stop Pujades critica «la persecució política que pateix 
qualsevol moviment reivindicatiu» a Barcelona i en 
especial el moviment d’Stop Pujades, malgrat el ca-
ràcter pacífic i molt participatiu que van tenir la cam-
panya Stop Pujades, a la que finalment a més el Parla-
ment i el govern van acabar reconeixent la legitimitat 
i la raó que tenia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a fer les gestions necessàries amb l’Autoritat 
del Transport Metropolità per tal que es retirin o re-
visin tots els expedients sancionadors i de reclamació 
de presumptes danys i perjudicis que s’han obert con-
tra diversos ciutadans i ciutadanes adherits o simpatit-
zants de la Plataforma Stop Pujades Transport Públic 
que van participar en les accions de protesta del passat 
27 de març de 2014, contra el increment de les tarifes 
de transport públic.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el servei de 
manteniment de la xarxa ferroviària de Ripoll
Tram. 250-01450/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 104484 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, Xavier Cima Ruiz, di-
putat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Actualment Ripoll disposa d’una estació de ferrocar-
ril gestionada per ADIF dotada d’una base de mante-
niment que permet donar cobertura a les necessàries 
tasques de manteniment del ferrocarril al seu pas per 
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Ripoll i alhora permet actuar en el cas d’averies d’una 
forma diligent. Cal afegir que l’avantatge de disposar 
d’una base de manteniment a Ripoll es veu augmen-
tada pel fet de que el tram Vic - Ripoll - Puigcerdà 
quedi perfectament cobert amb aquesta base de man-
teniment.

L’Ajuntament de Ripoll ha tingut coneixement que 
ADIF té la intenció de tancar la base de manteni-
ment de Ripoll arrel d’una reestructuració que es 
vol dur a terme a nivell nacional del sector del fer-
rocarril, extrem que de ser cert provocaria un greu-
ge per la ja desmillorada xarxa de ferrocarril Barcelo-
na - Vic - Ripoll - Puigcerdà, sobretot pel què afecta 
al tram Vic - Ripoll - Puigcerdà. En efecte, el fet de 
suprimir el servei de manteniment podria implicar 
una mancança en la conservació del trajecte de la línia 
esmentada, ja que en funció de la ubicació del centre 
de manteniment de ben segur que provocaria retards 
en el propi manteniment, fet que s’agreujaria en el cas 
d’averies. Així mateix, la centralització que s’insinua 
implicaria desplaçaments del tot innecessaris dels tre-
balladors, doncs es considera que centralitzar els ser-
veis no sempre és optimitzar-los, i menys quan s’ha de 
donar una resposta ràpida i eficaç davant d’una possi-
ble averia. En aquest sentit, es recorda que la situació 
de crisi que està vivint el nostre país no pot ser agreu-
jada per l’adopció de mesures del tot inapropiades.

Per altra banda, no cal oblidar el número de treballa-
dors que obligarien a produir un desplaçament cap a 
un altre centre de treball, fet que implicaria un perju-
dici a les famílies que actualment tenen un arrelament 
directe amb Ripoll. Pensem que estem parlant d’unes 
divuit famílies.

L’Ajuntament de Ripoll no ha estat informat de cap de 
les mesures que segons sembla pretén adoptar ADIF, 
extrem que es considera del tot inapropiat atès que és 
una mostra clara de manca de lleialtat institucional. 
Per aquest motiu l’Ajuntament de Ripoll ha demanat 
informació a ADIF.

No obstant i això, i sense perjudici d’interposar les ac-
cions que es considerin convenients una vegada obtin-
guda la informació requerida, és necessari manifestar 
enèrgicament la oposició a l’adopció d’una mesura que 
impliqui una minoració del servei de manteniment de 
la xarxa ferroviària a Ripoll.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar les gestions oportunes davant del 
Govern de l’Estat perquè aquest: 

1. Insti a Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF) a què facilitin a l’Ajuntament de Ripoll la 

veracitat de la informació de tancament del servei de 
manteniment de la xarxa ferroviària instal·lat a Ripoll.

2. Insti a Administrador de Infraestructuras Ferrovi-
arias (ADIF) per tal que exposin els motius i les jus-
tificacions de tancament del servei, i les dades neces-
sàries per a valorar la decisió adoptada, així com els 
estudis i informes que s’hagin elaborat per a l’adopció 
de la mesura de supressió del servei de manteniment 
de la xarxa ferroviària amb seu a Ripoll.

3. Insti al Ministerio de Fomento que adopti les mesu-
res necessàries per tal d’evitar que ADIF suprimeixi el 
servei de manteniment de la xarxa ferroviària amb seu 
a Ripoll, i que es continuï portant a terme aquest ser-
vei des de la capital de la comarca del Ripollès.

4. Insti al govern de la Generalitat de Catalunya a fi 
que defensin davant del govern central la continuïtat 
de prestació del servei de manteniment de la xarxa fer-
roviària des de Ripoll.

5. Notifiqui aquesta resolució a ADIF, Ministerio de 
Fomento, govern de la Generalitat de Catalunya, grups 
polítics amb representació al Congrés dels Diputats, 
grups polítics amb representació al Parlament de Ca-
talunya, al Consell Comarcal del Ripollès i a l’Ajun-
tament de Ripoll per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre Xavier Cima Ruiz
Portaveu del GP de CiU Diputat del GP de CiU 

Proposta de resolució sobre el consum d’ali-
ments insans
Tram. 250-01451/10

Presentació
Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, Núria 

Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista, 

Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas 

Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 

Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 104607 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, Núria Segú Ferré, Marta Ribas 
Frías, Carme Pérez Martínez, Isabel Vallet Sànchez, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.
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Exposició de motius

Un dels principals problemes de salut pública a Cata-
lunya el representen la obesitat, els sobrepès i les ma-
lalties associades (especialment les cardiovasculars i 
la diabetis). A Catalunya, segons dades de l’Enques-
ta de Salut de Catalunya 2012, gairebé la meitat de la 
població de més de 18 anys té excés de pes (57% dels 
homes i el 40,1% de les dones). Pel que fa a la població 
infantil, el 17% dels infants presenten obesitat a Cata-
lunya i el 26% sobrepès, xifres que comporten un alt 
risc de patir problemes de salut durant bona part de la 
seva vida futura.

Recents estudis han quantificat en 9 anys la reducció 
de l’expectativa de vida deguda a la obesitat i el sobre-
pès i en 19, la vida sense malaltia.

Aquest problema no es exclusiu de Catalunya, la Or-
ganització Mundial de la Salud ha declarat repetida-
ment que la lluita contra la mala alimentació es i serà 
el gran repte sanitari de l’actual segle, com ho havien 
estat en el seu moment el tabac o l’alcohol.

Des de un punt de vista econòmic, el tractament 
d’aquesta pandèmia suposa una gran càrrega sobre els 
sistemes públics de salut. A Catalunya, un recent estu-
di elaborat per la Universitat de Barcelona i la Univer-
sitat Internacional de Catalunya ha quantificat aquest 
sobre cost per a la sanitat pública. Així, el tractament 
dels problemes sanitaris vinculats a la obesitat supo-
sen un increment del 26% dels costos per pacient i els 
vinculats al sobrepès, un 8,5%.

També cal destacar que aquest problema no afecta per 
igual a les diferents classes socials, així en els nivells 
socials més desafavorits la xifra es situa en el 26% per 
el 14,4% del nivell socioeconòmic més elevat.

El darrer informe de Salut de Catalunya i l’informe so-
bre determinants social econòmics de la salut de l’Ob-
servatori del Sistema de Salut de Catalunya conclouen 
que la situació d’atur, especialment del de llarga dura-
da, i el treball precari estan associats a pitjor salut i a 
un empitjorament dels hàbils i estils de vida saludable 
tot establint una relació inversament proporcional en-
tre nivell d’estudis i classe social amb mes obesitat. 
En els cas de la població infantil i juvenil, es consta-
ta que la practica de l’oci sedentari és més alta entre 
les classes socials mes desfavorides i amb menys for-
mació materna i que el consum de productes hiper-
calòrics (menjar ràpid, begudes ensucrades i menjars 
salats) el percentatge és més baix entre els infants i 
joves de classe social alta i amb mares amb estudis 
universitaris.

Finalment, les perspectives i projeccions sobre l’evo-
lució actual de les conseqüències sanitàries dels pro-
blemes derivats de la mala alimentació indiquen que, 
si no es fa res per revertir la situació, la situació em-
pitjorarà significativament tant a Catalunya com a la 
resta d’Europa.

D’entre les diferents causes implicades en l’augment 
de la obesitat, sobrepès i malalties associades, la OMS 
i la comunitat científica internacional en destaquen la 
dieta malsana, és a dir, el consum excessiu d’aliments 
amb un perfil nutricional insà, productes alimentaris 
amb excés de greixos, sucres afegits i sal.

A Catalunya el consum de fruita i verdures ha dismi-
nuït en els darrers anys de 301 grams/dia a 224 grams/
dia y de 200,3 grams/dia a 182,6 grams/dia, al mateix 
temps que ha augmentat el de menjar ràpid i el de pro-
ductes amb perfil nutricional inadequat (excés de su-
cres afegits, greixos i sal)

Davant la magnitud del problema, la resposta de l’ad-
ministració s’ha basat en campanyes amables de pro-
moció de bons hàbits alimentaris i de salut. Segons la 
mateixa OMS i recollint l’experiència pròpia i d’al-
tres països del nostre entorn, aquestes mesures s’han 
mostrat del tot ineficaces per reduir el problema. Ai-
xí, seguint les recomanacions internacionals, diversos 
països han començat a posar en marxa mecanismes 
basats en el control de l’accés (especialment de les po-
blacions infantils, que són més vulnerables) d’aquest 
tipus de productes alimentaris insans.

L’estratègia recomanada per al OMS, i aplicada en 
aquests països, consisteix en l’activació de diverses 
mesures com el control de la publicitat d’aliments in-
sans dirigits a públic infantil, un etiquetatge nutrici-
onal clar que ajudi al consumidor a adquirir els ali-
ments degudament informat i l’aplicació de polítiques 
fiscals que siguin coherents amb les polítiques sani-
tàries, afavorint als aliments que han de formar part 
d’una dieta sana i equilibrada i penalitzant els que no 
ho son.

A Catalunya s’han posat en marxa diversos progra-
mes associats a la promoció de les dietes saludables i 
els bons hàbits, com el Pla Integral per a la promoció 
de la Salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació 
saludable (PAAS), però la obesitat i sobrepès (espe-
cialment en la població infantil) segueix en augment. 
Pel que fa a la regulació de la publicitat d’aquest ti-
pus d’aliments, només existeix un codi ètic i voluntari 
d’àmbit estatal (el Codi PAOS) que s’ha mostrat del tot 
ineficaç per protegir adequadament a la població in-
fantil del efectes que la publicitat d’aquests productes 
alts en greixos, sucres o sal, tenen sobre el seu con-
sum o la demanada familiar. Així, l’únic gran estudi 
independent realitzat a l’estat espanyol indica que el 
70% dels anuncis dirigits a la població infantil efec-
tuats per les empreses alimentaries que han subscrit el 
codi PAOS, l’incompleixen. I que el grau d’incompli-
ment s’accentua en la franja d’horari protegit televisiu. 
Les dades també indiquen que la immensa majoria de 
publicitat infantil és d’aliments insans (4 de cada 5 ali-
ments publicitats ho és) i també ens mostren que un 
menor que vegi la televisió dues hores al dia estarà ex-
posat a una mitjana de 70 anuncis alimentaris i, d’a-
quests, 58 seran d’aliments insans. Països com el Reg-
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ne Unit, Irlanda, Suècia, Noruega, Finlàndia, Àustria 
o Dinamarca han elaborat normativa d’obligat compli-
ment que limita la publicitat dirigit a públic infantil. El 
cas del Regne Unit és especialment significatiu d’una 
administració que ha apostat clarament per regular la 
qualitat nutricional del aliments que son massivament 
publicitats per els mitjans audiovisuals i dirigits a un 
públic tan vulnerable com ho és l’infantil. Així, si a 
Catalunya s’apliqués la normativa vigent del Regne 
Unit, el 71,2% de la publicitat d’aliments emesa en ho-
rari protegit estaria prohibida.

Una mostra més de la ineficàcia d’un sistema d’auto-
regulació com el PAOS per a un tema com l’esmentat, 
el constitueixen les múltiples reclamacions efectuades 
per a diverses organitzacions socials que acaben, ma-
joritàriament, amb l’acceptació de l’error per part de 
l’empresa i el mateix sistema, quan ja es massa tard i 
l’anunci ha deixat d’emetre ś temps enrere.

Pel que fa a l’etiquetatge, el Reglament europeu 
1169/2011 va establir les bases de l’etiquetatge nutrici-
onal obligatori, però va deixar de banda les reclamaci-
ons de les associacions de consumidors que demanda-
ven un etiquetatge nutricional més clar i llegible (fent 
ús, per exemple d’un codi de colors similar als semà-
fors per indicar la quantitat de greixos, sucres i sal de 
cada producte en realció al consum diari recomanat), i 
també que aquesta informació nutricional es situés al 
frontal de l’envàs alimentari que és el punt de màxim 
impacte i no, tal i com es va aprovar, al racó lateral 
o posterior que l’invisibilitza de manera considerable 
i en frena clarament la seva funció informativa clau. 
Alguns països han intentat solucionar aquestes man-
cances establint codis propis als que s’han adherits 
les principals empreses alimentaries i de distribució. 
El Regne Unit n´és, de nou, un bon exemple. També 
algunes empreses estatals amb presència a Catalunya 
com Eroski han optat per millorar l’etiquetatge 

Finalment, pel que fa a les polítiques fiscals alimenta-
ries coherents amb les de salut, Catalunya no ha posat 
en marxa les possibilitats d’actuació fiscal pròpia (via 
impostos especials, per exemple) sobre els aliments i 
les begudes de perfil nutricional insà. Aquestes aco-
tacions buscarien el doble objectiu de dissuadir el seu 
consum, contribuint així a potenciar una dieta més sa-
na i equilibrada, i també el de finançar part del sistema 
públic de salut que destina grans quantitats de recur-
sos a tractar les malalties que provoca el consum ex-
cessiu d’aquests productes.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Implementar un sistema eficaç de regulació de la 
publicitat d’aliments i begudes insanes, especialment 
la dirigida a la infància, transformant l’actual Codi 
PAOS i el mecanisme d’Autoregulació en una norma-
tiva pròpia i d’obligat compliment que limiti de mane-

ra eficient les diferents formes de publicitat d’aliments 
insans dirigides a la infància. En especial, establir un 
sistema eficaç de control de la publicitat d’aliments in-
sans dirigits a la població infantil en els mitjans audio-
visuals de Catalunya (tant públics com privats), simi-
lar a la que existeix en els països europeus del nostre 
entorn.

2. Emprar les polítiques fiscals i impositives sobre els 
aliments com a una eina més de les polítiques de salut 
pública, gravant els aliments insans i bonificant l’ali-
mentació saludable. S’aconseguiria així el doble ob-
jectiu de, per una banda, millorar les hàbits i consum 
alimentari i, per l’altra, millorar l’obtenció d’ingressos 
que permetin costejar part de les despeses de salut pú-
blica derivades de les dietes insanes.

3. Regular sobre els continguts nutricionals que han 
de tenir els aliments i les begudes que s’ofereixin als 
centres educatius, així com elaborar normativa d’obli-
gat compliment pel que fa a la presència, localització, 
publicitat i contingut de les màquines expenedores pre-
sents en els espais per a infants i joves de Catalunya. 
Dins aquesta normativa es limitarà eficaçment la pre-
sència d’aliments amb un perfil nutricional insà seguint 
els criteris dels organismes internacionals pel que fa a 
contingut en sucres, greixos i sal, entre d’altres.

4. Treballar amb els agents econòmics implicats (em-
preses alimentaries i de distribució alimentària) per 
aconseguir l’adhesió a un Conveni sobre la millora 
de l’etiquetatge alimentari i de begudes que indiqui, de 
manera senzilla i clara, si contenen altes, mitjanes o 
baixes quantitats de sucre, greix i sal en funció de les 
recomanacions de l’OMS. Les etiquetes haurien d’ad-
vertir clarament del risc que significa el consum habi-
tual de productes amb alts continguts d’aquest ingre-
dients

5. Incloure en els programes de promoció de la salut, 
especialment en els adreçats a la promoció dels hàbits 
i estils de vida saludables i alimentació sana, a través 
del Pla Interdepartamental de Salut Pública, les acci-
ons necessàries per tal d’informar la ciutadania sobre 
el consum per via indirecte de sucre, sobre la presen-
cia de sucre als aliments i els seus efectes sobre al 
salut.

6. A través del Pla Interdepartamental de Salut Públi-
ca, endegar accions informatives i formatives adreça-
des a la població i especialment a la més vulnerable, 
per tal de potenciar hàbits i alimentació sana i econò-
mica

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Alba Vergés i Bosch, portaveu a la CS del GP d’ERC. 
Núria Segú Ferré, portaveu a la CS del GP SOC. Mar-
ta Ribas Frías, portaveu a la CS del GP d’ICV-EUiA. 
Carme Pérez Martínez, portaveu a la CS del GP de 
C’s. Isabel Vallet Sànchez, portaveu a la CS del Grup 
Mixt 
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Proposta de resolució sobre la síndrome de 
sensibilització central
Tram. 250-01452/10

Presentació
Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, Eva 

García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del 

Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 

del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme 

Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 104608 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, portaveu a la Comissió de Salut 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Eva García Rodríguez, portaveu a la Comis-
sió de Salut del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Marta Ribas Frías, portaveu a la Comis-
sió de Salut del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme 
Pérez Martínez, portaveu a la Comissió de Salut del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel Vallet Sàn-
chez, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La Fibromiàlgia (FM), la Encefalomielitis Miàlgica 
(EM/SFC), la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i 
la Electrohipersensibilitat (EH) són malalties engloba-
des en la Síndrome de Sensibilització Central (SSC), 
que afecten significativament als afectats, els quals, 
habitualment, en pateixen més d’una. La prevalen-
ça mínima, entre la ciutadania, és del 3%. La FM i la 
EM/SFC estan reconegudes per l’OMS; la SQM ha es-
tat reconeguda com a malaltia, aquest 2014, per l’Estat 
espanyol; l’EH encara no ha estat reconeguda.

L’any 2008 es va aprovar la Resolució 203/VIII sobre 
l’atenció a la Fibromiàlgia i a la Síndrome de Fatiga 
Crònica, que no incloïa la SQM i la EH. Dita Resolu-
ció ha estat retallada, incomplerta i manipulada sis-
temàticament i les accions que s’hi recullen o bé no 
s’han dut a terme o s’ha fet de forma tergiversada, pro-
vocant la desatenció del col·lectiu d’afectats. Cal des-
tacar, entre d’altres incompliments i deficiències, que 
les unitats de referència no disposen d’un equip mul-
tidisciplinari que doni resposta a la complexitat dels 
símptomes i a la habitual presència de més d’una ma-
laltia en els pacients; que no és possible la derivació a 
les unitats de referència del Clínic o la Vall d’Hebron 
per que Catsalut s’hi nega; que no es permet accedir a 

cap de les analítiques i tractaments rellevants avui dia 
existents i reconeguts internacionalment; que s’incom-
pleix, permanentment, el termini màxim de 90 dies en 
llista d’espera (essent, actualment, de dos anys); que 
la formació donada, quan s’ha donada, ha estat clara-
ment insuficient i basada en uns criteris antiquats.

Els fets descrits anteriorment han provocat una situ-
ació de «peregrinació» entre els pacients. Aquests, al 
no ser atesos en les unitats especialitzades públiques, 
són expulsats cap a la sanitat privada, anant a parar, 
en molts casos, a Barnaclínic, centre privat, en instal-
lacions públiques i amb personal públic, que emet els 
informes que són negats en la sanitat pública. Així, es 
produeix discriminació vers els pacients i una privatit-
zació de facto del servei d’assistència sanitària.

A més, les repercussions multisistèmiques d’aquestes 
patologies, amb greus conseqüències sobre les capa-
citats físiques i cognitives, poden resultar molt invali-
dants i excloents, limitant greument la vida quotidiana 
de les persones afectades i les seves famílies (a nivell 
personal, social, familiar, laboral, econòmic...) sobre-
tot dels afectats per SQM i EH, els quals han de viure 
aïllats. A nivell laboral, els hi pot resultar impossible 
desenvolupar una ocupació laboral amb una mínima 
dedicació, atenció i eficàcia. Aquestes persones, si no 
tenen el reconeixement necessari de la seva incapaci-
tat laboral, queden en risc de patir una total exclusió 
social.

L’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques), tot 
i que no nega, habitualment, el diagnòstic, utilitza pro-
ves no admeses en cap protocol de valoració i nega 
la limitació funcional. Els professionals de l’ICAM no 
han rebut cap formació especialitzada sobre FM, EM/
SFC, SQM i EH. L’ICAM realitza proves que res te-
nen a veure amb la FM, EM/SFC, SQM i EH, com 
un examen psiquiàtric i una prova biomecànica, el re-
sultat de les quals és l’alta mèdica. I sol derivar als 
afectats a facultatius externs al sistema públic de salut. 
L’ICAM aplica, sistemàticament, un tracte inadequat, 
tan personal com professional, als afectats i ignora sis-
temàticament les malalties englobades en la SSC.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El compliment de la Resolució 203/VIII, reformula-
da amb les següents aportacions, les quals permeten la 
millora de la seva aplicació, de l’assistència sanitària i 
la situació dels afectats i familiars.

2. El reconeixement pràctic de totes les malalties en-
globades en la Síndrome de Sensibilització Central 
(SSC): FM, EM/SFC, SQM i EH i l’accés a assistència 
i tractament mèdics adequats.

3. Actualització de criteris, proves i tractaments.

a. Aplicació dels criteris diagnòstics i de tractament 
més actualitzats en cada patologia i realització de les 
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proves que posin de relleu l’afectació fisiològica, so-
bretot neuro-endocrino-immunològica, d’aquestes 
malalties, per tal de poder adaptar i actualitzar els 
tractaments prescrits i per als processos d’incapacitat.

b. Per a un correcte tractament dels pacients, aquestes 
malalties han d’estar presents i codificades en les ba-
ses de dades de l’ICS en els criteris usats per al reco-
neixement d’un grau de discapacitat.

c. Aplicació dels tractaments existents, i reconeguts, 
els quals permeten una millora en la qualitat de vida 
dels afectats i una reducció del seu patiment, i que, 
avui, no són oferts. Aquesta pràctica és una clara vul-
neració dels drets fonamentals dels pacients.

4. Unitat de referència.

a. Creació d’una unitat de referència puntera que tre-
balli tant la investigació de les malalties englobades en 
la SCC, en base al seu origen orgànic i la seva afec-
tació multisistèmica, com el tractament directe de les 
persones afectades. Les funcions d’aquesta unitat, pel 
que fa al tractament, englobaria diagnosticar, aplicar 
un tractament multidisciplinari i fer-se càrrec del con-
trol evolutiu periòdic del pacient.

b. Aquesta unitat de referència ha de ser una instal-
lació lliure de xenobiòtics i d’ones electromagnètiques 
donat que afecten negativament a les persones afecta-
des, sobretot a les que pateixen SQM i/o EH. S’esta-
blirà un protocol que especifiqui les mesures que han 
de prendre el personal de la unitat i quina ha de ser la 
senyalització preventiva.

c. Donada l’afectació a diferents sistemes del cos i la 
habitual presència de més d’una malaltia en els paci-
ents, aquesta unitat de referència estarà composada 
per un equip multidisciplinari de professionals espe-
cialistes en Medicina Ambiental, Medicina Interna, 
Immunologia, Reumatologia, Neurologia, Endocrino-
logia, Cardiologia, a més de rehabilitació, infermeria 
i treball social, i totes aquelles altres que es consideri 
oportunes, segons cada cas. Per tal de donar respos-
ta a les necessitats dels malalts/es de FM, SFC, SQM 
i/o EH no adults, aquesta unitat incorporarà també un 
professional especialista en pediatria. Així mateix, en 
el cas que els malalts i familiars necessitin suport en el 
procés d’adaptació a la situació limitadora de patir una 
o diverses malalties de la SSC, se’ls oferirà assistència 
psicològica per part d’un professional especialista en 
aquestes malalties.

d. El seguiment d’aquests pacients es farà directament 
des de la unitat de referència, ja sigui de forma presen-
cial, ja sigui a través de les TIC’s/telefonia, quan no es 
requereixi la seva presència a la unitat.

e. Aquesta unitat de referència es complementarà amb 
unes unitats filials al territori, les quals, seguint les 
instruccions de la unitat de referència i adequades per 
a cada afectat, tractaran als pacients de la zona en cas 
de necessitat. Com a mínim, n’hi ha d’haver una en 

cada regió sanitària i seran zones lliures de xenobiò-
tics i d’ones electromagnètiques per tal que permetin 
l’estada i tractament de persones afectades per SQM 
i/o EH.

f. En el termini màxim, i no prorrogable, d’un any, des 
de l’aprovació d’aquesta Resolució, entraran en servei 
tant la unitat de referència com les unitats filials ter-
ritorial si tots els elements de funcionament associats 
que siguin necessaris.

5. Llistes d’espera

El termini màxim en llista d’espera per a accedir a la 
unitat de referència serà de 90 dies.

6. Formació especialitzada

A. S’han de realitzar programes de formació especia-
litzada sobre aquestes malalties als especialistes que 
treballin a la unitat de referència i filials territorials.

b. A tota l’atenció primària, s’impartirà també forma-
ció especialitzada de detecció, atenció i actualització 
de coneixements sobre FM, EM, SQM i EH, per tal de 
poder reconèixer aquestes malalties i derivar correcta-
ment a les persones afectades.

C. Als metges que treballin a l’ICAM (Institut Català 
d’avaluacions mèdiques), o qualsevol altre organisme 
públic competent en la valoració de les incapacitats la-
borals, se’ls impartirà també formació especialitzada 
sobre FM, EM, SQM i EH, per tal de poder reconèixer 
aquestes malalties i poder dur a terme una correcte va-
loració de la incapacitat laboral de cada cas.

d. Aquests programes han d’estar impartits per espe-
cialistes, des d’un enfocament mediambiental i multi-
sistèmic. Aquesta formació ha d’estar en consonància 
amb els criteris de diagnòstic i tractament actualitzats 
i reconeguts internacionalment en relació a cada pa-
tologia.

e. Introduir la formació en medicina ambiental i en les 
SSC en la formació reglada en medicina, psicologia, 
infermeria, treball social i salut laboral.

7. Protocol de tractament de persones afectades per 
SQM i/o EH

a. Catsalut crearà, amb el suport i assessorament de la 
unitat de referència i associacions de malalts, un pro-
tocol que permeti que qualsevol persona afectada per 
SQM i/o EH rebi assistència sanitària en el cas de patir 
alguna altra patologia o per intervenció quirúrgica en 
qualsevol centre sanitari.

b. Aquest protocol s’actualitzarà seguint el punt 3 
d’aquesta proposta de resolució (Actualització de cri-
teris, proves i tractaments).

8. Incapacitat laboral i valoracions 

a. Les persones diagnosticades de FM, EM/SFC, 
SQM i EH tenen accés al sistema d’incapacitat labo-
ral i a les prestacions econòmiques, sanitàries i socials 
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que se’n derivin, a partir dels diagnòstics clínics i dels 
informes emesos per la unitat de referència descrita en 
el punt 4 (Unitat de referència). Els pacients tenen el 
dret de disposar i presentar informes que han de ser 
emesos per la citada unitat de referència.

b. L’organisme competent per a la valoració de la inca-
pacitat laboral (ICAM), quan aquesta estigui motivada 
en FM, EM/SFC, SQM i/o EH aplicarà els protocols 
clínics, admesos per a aquestes malalties, establerts 
per l’equip mèdic de la unitat de referència.

c. L’ICAM (Institut Català d’avaluacions mèdiques) o 
qualsevol altre organisme públic competent en la va-
loració de les incapacitats laborals vetllaran per tenir 
alguna instal·lació lliure de xenobiòtics i d’ones elec-
tromagnètiques donat que afecten negativament a les 
persones afectades, sobretot a les que pateixen SQM 
i/o EH. S’establirà un protocol que especifiqui les me-
sures que han de prendre el personal i quina ha de ser 
la senyalització preventiva. Mentre no sigui possible 
tenir instal·lacions amb aquestes garanties, es valorarà 
fer les avaluacions al domicili de la persona afectada

d. No es pot derivar la valoració i/o avaluació mèdica 
de cap afectat per FM, EM/SFC, SQM i /o EH a met-
ges externs a la sanitat pública.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Alba Vergés i Bosch, portaveu a la CS del GP d’ERC. 
Eva García Rodríguez, portaveu a la CS del GP del PPC. 
Marta Ribas Frías, portaveu a la CS GP ICV-EUiA. Car-
me Pérez Martínez, portaveu a la CS del GP de C’s. 
Isabel Vallet Sànchez, portaveu a la CS del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la carretera A-14
Tram. 250-01453/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 104699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president i portaveu, i Cristina 
Bosch i Arcau, diputada, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’actual carretera N-230 és la via de comunicació més 
directa entre la conca de l’Ebre i el centre de França 
fins a París i la resta d’Europa del nord. A menys de 

40 km de la frontera es troba l’A-64 (autopista trans-
pirinenca francesa), que ens enllaçaria fàcil i còmoda-
ment amb l’A-62 (autopista cap a Bordeus) i amb l’A-
20 (cap a París). Així, es faria d’aquest eix un gran 
corredor de trànsit de mercaderies i un pol d’especial 
atracció per la seva disposició logística de primer or-
dre a tota la plana de Lleida.

Segons l’estudi que va fer el Ministeri de Foment, con-
juntament amb el Ministeri de Transports del govern 
francès el 2004, el trànsit de vehicles pesants que pas-
saven diàriament la frontera francesa en ambdues di-
reccions era de prop de 18.000 camions, dels quals 
prop de mig miler ho feien per la Vall d’Aran.

L’any 2012 va entrar en servei el primer tram de l’A-
14 entre Rosselló i Almenar (10,3 Km). En l’actuali-
tat s’està executant el tram de Lleida (variant de l’A-2) 
fins a connectar amb el tram existent, dins del terme 
de Rosselló (6 Km). Està previst que entri en funcio-
nament el 2016.

Queda pendent la licitació de les obres del tram Alme-
nar-Alfarràs fins a límit de província (7,3 Km) i que 
s’executin els projectes ja en fase de redacció des del 
límit de província fins a Sopeira. Pel que fa als trams 
entre Sopeira i la boca sud del túnel de Vielha i el de la 
boca nord fins a Canejan encara estan pendents d’estu-
dis informatius i de la posterior redacció de projecte i 
licitació d’obres.

D’acord amb tot això, i perquè creiem que les infra-
estructures són un instrument per a la vertebració del 
nostre territori i ajuden a fer possible el seu creixement 
i la seva cohesió social, el Grup Parlamentari de Con-
vergència I Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a sol·licitar al Govern de l’estat: 

– Que es licitin el més aviat possible les obres corres-
ponents al tram de l’A-14 que va des d’Almenar fins a 
Alfarràs (límit de província), el projecte del qual ja es 
troba enllestit.

– Que s’agilitzin al màxim la redacció dels projectes ja 
adjudicats (alguns des del 2008) en els trams de l’A-14 
que anirien des del límit de província fins a Sopeira i 
que es puguin licitar les obres durant l’any 2016.

– Que s’agilitzin els estudis informatius dels trams 
pendents (de Sopeira a la boca sud del túnel de Vielha 
i de la boca nord del túnel fins a Canejan i frontera 
francesa), a fi que es puguin iniciar la redacció dels pro-
jectes acte seguit de la licitació de les obres dels trams 
precedents.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015.

Jordi Turull i Negre Cristina Bosch i Arcau 
Portaveu del GP de CiU Diputada del GP de CiU
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Proposta de resolució sobre el millorament 
de la línia 3 del servei de trens de rodalia
Tram. 250-01454/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 104705 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, Xavier Cima Ruiz, di-
putat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La línia 3 de rodalies que uneix Barcelona amb Puig-
cerdà porta anys pendent d’inversions i millores que 
acabin amb els dèficits estructurals que arrossega la 
via, tant des de la perspectiva de la freqüència de com-
bois com de la qualitat del servei prestat als usuaris.

El projecte de desdoblament de la línia R3 entre Bar-
celona i Ripoll fou inclòs en el «Plan estratégico de 
Infraestructuras y Transporte 2005-2020» i el «Pla de 
Rodalies de Barcelona 2008-2015» aprovat pel Minis-
teri de Foment. Malgrat aquesta inclusió, el projecte 
de pressupostos generals de l’estat per l’any 2015 no fa 
cap previsió pressupostària específica per l’any 2015, 
fet que provocarà que es mantinguin els dèficits en el 
servei i els continuats retards.

Tant la Generalitat de Catalunya com tots els munici-
pis afectats per aquest dèficit en el servei han reclamat 
reiteradament a l’Estat que fes la previsió pressupos-
tària corresponent per tal de procedir a l’execució de 
les millores necessàries per millorar la infraestructura 
d’aquesta via. També col·lectius d’usuaris i entitats de 
la comarca del Ripollès i de les comarques afectades 
per on transcorre la via han reclamat que es procedís 
a la millora definitiva del servei a través de les inver-
sions pertinents que han de fer realitat la desaparició 
definitiva d’incidències i accidents reiterats.

La millora de la via permetria augmentar la freqüèn-
cia de combois, millorar el servei i també les comuni-
cacions entre les comarques per on transcorre la via i 
donar un impuls definitiu a la millora de les comunica-
cions ferroviàries entre Puigcerdà i Barcelona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar les gestions oportunes davant del 
Govern de l’Estat perquè aquest: 

1. Reclami al Ministeri de Foment la redacció d’un 
projecte de d’actuacions d’emergència a efectuar en el 
tram Vic-Ripoll-Puigcerdà i les executi de forma ur-
gent.

2. Demani al Ministeri de Foment que faci efectives 
les millores en l’infraestructura que des del territori 
i el Govern de la Generalitat s’ha demanat reiterada-
ment.

3. Demani l’execució d’un Pla de millora de les estaci-
ons de la línia.

4. S’adreci als grups parlamentaris catalans al Con-
grés dels Diputats perquè tinguin en compte aquesta 
petició per tal de que l’estat incorpori aquesta previsió 
pressupostària en els pressupostos generals de l’estat 
per l’any 2016.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre Xavier Cima Ruiz
Portaveu del GP de CiU Diputat del GP de CiU 

Proposta de resolució sobre el desviament 
de la carretera B-500 al pas per Sant Fost de 
Campsentelles
Tram. 250-01455/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 104708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El poble de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Ori-
ental) és travessat longitudinalment per la carretera 
B-500, que va de Badalona i Mollet del Vallès, via de 
comunicació molt transitada entre el Maresme (Bada-
lona) i el Vallès Oriental (Mollet) a través de la serra-
lada Prelitoral.

Fa més de trenta anys que s’estudien solucions per alli-
berar el nucli urbà de Sant Fost de les afectacions i 
perjudicis que deriven del traçat d’aquesta carretera.

La carretera B-500 parteix Sant Fost pel mig i per ella 
hi circulen 360.000 vehicles al mes.
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En els trams més sensibles (proximitat del CAP, es-
coles i pavelló esportiu) l’Ajuntament ha instal·lat un 
semàfor amb càmera, per raons de seguretat i això, 
a banda d’actuar com a mecanisme de prevenció, ha 
permès evidenciar un fet particularment greu: més de 
1000 vehicles al mes es passen aquest semàfor en ver-
mell, dels quals el 96 % són conductors de fora del po-
ble, la qual cosa s’explica perquè aquests conductors 
tenen la percepció de circular no per un carrer d’un 
poble, sinó per una carretera.

L’any 2006 es formulà per part de La Direcció Gene-
ral de Carreteres un projecte de variant, que a banda 
d’alguns aspectes conflictius pel que fa al seu impac-
te ambiental, incorporava la previsió d’un peatge. La 
negociació entre l’Ajuntament i la Generalitat, sobre 
la variant, el seu traçat, l’impacte ambiental o els pe-
atges, entrà en via morta per raó de la crisi econòmica 
que feia inviable l’actuació a curt termini.

Però el veïnat segueix patint la situació de risc greu 
d’accidents i suportant les serioses molèsties (soroll, 
contaminació, incomoditats per a la mobilitat) per la 
qual cosa l’Ajuntament i els veïns no han deixat de re-
clamar una solució.

Darrerament l’Ajuntament formulà al Director General 
de Carreteres la proposta d’un desviament provisional 
que alliberés el tram que afecta el nucli urbà, des del 
PK. 9,8 (Can Romagosa) al PK.12,8 (accés al Besòs).

El concepte de provisionalitat del desviament permet 
que l’actuació tingui un cost assolible, perquè els re-
queriments tècnics de la infraestructura són molt més 
limitats.

A hores d’ara els santfostencs no han rebut resposta 
i segueixen exercint accions (assemblees ciutadanes, 
actes reivindicatius, recollida de signatures...) per tal 
que sigui atesa la seva demanda.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Reconèixer la necessitat inajornable de desviar el 
trànsit de l’actual carretera B-500 fora del casc urbà de 
Sant Fost de Campsentelles des del PK. 9,8 al PK.12,8.

2. Formular un projecte que defineixi el traçat de 
desviament provisional d’aquest tram de la carretera 
B-500 en un termini no superior a sis mesos i sotme-
tre’l a la consideració de l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediments relatius als informes de fiscalit-
zació 18/2014, sobre Televisió de Catalunya, 
SA, corresponent al 2010, 2011 i 2012; 22/2014, 
sobre el Consorci Sanitari Integral, correspo-
nent al 2009, el 2010 i el 2011; 23/2014, sobre 
la publicitat de les subvencions concedides 
pel Departament de Cultura, corresponent al 
2012 i el 2013; 29/2014, sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, correspo-
nent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012; 
30/2014, sobre el Grup Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals, corresponent als 
exercicis del 2010, el 2011 i el 2012
Tram. 256-00037/10; 256-00038/10; 256-00039/10; 

256-00044/10; 256-00045/10; 257-00003/10

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 104253; 104254; 104255; 104256; 104257; 

104258; 104262; 104263; 104264; 104265; 

104266; 104268; 104269; 104305; 104306; 

104307; 104308; 104309; 104310; 104317; 

104318; 104319; 104320; 104321; 104322 

Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 05.02.2015

Propostes de resolució presentades pel GP Socialista 
(reg. 104253 a 104258); pel GP d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 104262 a 
104266); pel GP de Convergència i Unió (reg. 104268 
i 104269); pel GP del Partit Popular de Catalunya (reg. 
104305 a 104310); i pel GP d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 104317 a 104322

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 163.4 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comp-
tes referent al Compte General de la Generalitat de 
Catalunya, corresponent al 2012 (tram. 257-00003/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’informe de relatiu al Compte General de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent al 2012.

2. Aprova el Compte General de la Generalitat de Ca-
talunya, corresponent al 2012.
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3. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 18/2014, sobre Televisió 
de Catalunya, SA, corresponent al 2010, 2011 i 2012 
(tram. 256-00037/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’informe de fiscalització 18/2014, sobre Te-
levisió de Catalunya, SA, corresponent al 2010, 2011 i 
2012 (tram. 256-00037/10).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 29/2014, sobre la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent 
als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 256-
00044/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’informe de fiscalització 29/2014, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corres-

ponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 
256-00044/10).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 30/2014, sobre el Grup Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, correspo-
nent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 
256-00045/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’informe de fiscalització 30/2014, sobre el 
Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 
(tram. 256-00045/10).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 22/2014, sobre el Consor-
ci Sanitari Integral, corresponent al 2009, el 2010 i el 
2011 (tram. 256-00038/10)
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’informe de fiscalització 22/2014, sobre el 
Consorci Sanitari Integral, corresponent al 2009, el 
2010 i el 2011 (tram. 256-00038/10)

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 23/2014, sobre la publici-
tat de les subvencions concedides pel Departament 
de Cultura, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’informe de fiscalització 23/2014, sobre la 
publicitat de les subvencions concedides pel Departa-
ment de Cultura, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 
256-00039/10).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon i 
Costa, diputat, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 22/2014, sobre el Consorci Sanitari Integral, corres-
ponent al 2009, el 2010 i el 2011 (tram. 256-00038/10).

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 22/2014, sobre el Consorci Sanitari Integral, 
corresponent al 2009, el 2010 i el 2011 (tram. 256-
00038/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar un informe del compliment de les esmentades re-
comanacions dins de l’actual període de sessions.

3) El Parlament de Catalunya encomana a la Sindica-
tura de Comptes completar l’esmentat informe de fis-
calització en allò referent a les obres de construcció de 
l’Hospital comarcal del Baix Llobregat Moisés Brog-
gi, especialment en relació a les irregularitats detecta-
des per la pròpia Sindicatura en l’informe 29/2009 en 
l’augment del preu del contracte d’obra sense cap jus-
tificació i en la inclusió d’interessos intercalars que era 
contrari al plec de clàusules administratives i, així ma-
teix, si del pagament de les esmentades quantitats no 
justificades se’n pot derivar responsabilitat comptable.

4) El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de 
Comptes a remetre a la fiscalia el referit informe en 
relació a la indemnització percebuda per l’exconse-
ller delegat del Consorci Sanitari Integral per si pogu-
és existir una malversació del cabals públics d’acord 
amb el que el propi informe de fiscalització afirma: 
«Durant l’exercici 2010 el CSI va acomiadar el conse-
ller delegat i el director tècnic. Pel que fa al conseller 
delegat, la clàusula vuitena del seu contracte establia 
que el cessament en el càrrec per qualsevol causa no 
requeria cap preavís. El conseller delegat va ocupar 
el càrrec fins al 17 d’octubre del 2010. El 18 d’octu-
bre del 2010, la nova consellera delegada va formalit-
zar un nou contracte amb l’anterior conseller delegat 
per ocupar el càrrec d’adjunt al conseller delegat. En 
aquest nou contracte s’establia una indemnització de 
30.834,78 € per incompliment de preavís» i més en-
davant «La indemnització per incompliment del pe-
ríode de preavís satisfeta a l’anterior conseller dele-
gat, de 30.834,78 €, va ser contrària al que establia el 
seu contracte, ja que la clàusula vuitena deia explíci-
tament que en cas de desistiment per part del CSI no 
era necessari cap preavís. En qualsevol cas, tampoc li 
hauria correspost la indemnització per incompliment 
del període de preavís perquè l’endemà del seu cessa-
ment com a conseller delegat es va signar una novació 
contractual perquè ocupés un nou lloc de treball» 

5) El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar 
perquè el Consorci Sanitari compleixi amb cura la le-
galitat envers a les relacions laborals i la normativa de 
contractació que li es d’aplicació.

6) El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar 
perquè cap persona i/o empresa constituïda per perso-
nal amb relació contractual amb el Consorci Sanitari 
Integral presti serveis externs de caràcter professional 
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en el propi Consorci, ni en cap altre de la xarxa d’hos-
pitals de d’utilització pública (XHUP).

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; David Companyon i 
Costa, Marta Ribas Frías, diputats, del GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon i 
Costa, diputat, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 23/2014, sobre la publicitat de les subvencions 
concedides pel Departament de Cultura, corresponent 
al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 23/2014, sobre la publicitat de les subvencions 
concedides pel Departament de Cultura, corresponent 
al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/10) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; David Companyon i 
Costa, Marta Ribas Frías, diputats, del GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada, David Companyon i Costa, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució, subse-
güent al debat del procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 18/2014, sobre Televisió de Catalunya, 
SA, corresponent al 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-
00037/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 18/2014, sobre Televisió de Catalunya, 
SA, corresponent al 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-
00037/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe, excepte la núm. 2.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Marta Ribas Frías, Da-
vid Companyon i Costa, diputats, del GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada, David Companyon i Costa, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 29/2014, sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, corresponent als exercicis del 2010, el 
2011 i el 2012 (tram. 256-00044/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 29/2014, sobre la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, corresponent als exercicis del 2010, 
el 2011 i el 2012 (tram. 256-00044/10) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Marta Ribas Frías, Da-
vid Companyon i Costa, diputats, del GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada, David Companyon i Costa, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 30/2014, sobre el Grup Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, corresponent als exercicis del 
2010, el 2011 i el 2012 (tram. 256-00045/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 30/2014, sobre el Grup Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, corresponent als exercicis 
del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 256-00045/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe, 
excepte la núm. 3.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Marta Ribas Frías, Da-
vid Companyon i Costa, diputats, del GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
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ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 18/2014, sobre Televisió 
de Catalunya, SA, corresponent al 2010, 2011 i 2012 
(tram. 256-00037/10)

– Informe de fiscalització 29/2014, sobre la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent 
als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 256-
00044/10)

– Informe de fiscalització 30/2014, sobre el Grup Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, correspo-
nent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 
256-00045/10)

– Informe de fiscalització 22/2014, sobre el Consor-
ci Sanitari Integral, corresponent al 2009, el 2010 i el 
2011 (tram. 256-00038/10)

– Informe de fiscalització 23/2014, sobre la publici-
tat de les subvencions concedides pel Departament 
de Cultura, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/10)

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 18/2014, sobre Televisió de Catalunya, 
SA, corresponent al 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-
00037/10) i insta a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 29/2014, sobre la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, corresponent als exercicis del 2010, 
el 2011 i el 2012 (tram. 256-00044/10) i insta a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 30/2014, sobre el Grup Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals, corresponent als exercicis 
del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 256-00045/10) i insta 
a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 22/2014, sobre el Consorci Sanitari Integral, 
corresponent al 2009, el 2010 i el 2011 (tram. 256-
00038/10) i insta a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 23/2014, sobre la publicitat de les subvencions 
concedides pel Departament de Cultura, corresponent 
al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/10) i insta a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 163.4 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalitza-
ció presentat per la Sindicatura de Comptes referent al 
Compte General de la Generalitat de Catalunya, cor-
responent al Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2012 (tram. 257-00003/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització presentat per la Sindicatura de Comptes refe-
rent al Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2012 (Tram. 257-00003/10) i insta a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat, José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Infor-
me de fiscalització 22/2014, sobre el Consorci Sanitari 
Integral, corresponent al 2009, el 2010 i el 2011 (tram. 
256-00038/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova les conclusions i recomanacions de la Sindi-
catura de Comptes en relació a l’Informe de fiscalitza-
ció 22/2014, sobre el Consorci Sanitari Integral.

2. Insta el Govern de la Generalitat a establir els me-
canismes de control adients per assegurar que totes 
les operacions que realitzi la Corporació Sanitària 
Parc Taulí de Sabadell compleixin amb tots els prin-
cipis en quant a la contractació pública i normativa 
comptable, assegurant especialment l’existència d’un 
pressupost anual amb un seguiment exhaustiu de la se-
va execució.

3. Insta el Govern de la Generalitat en relació al Con-
sorci Sanitari Integral a establir les mesures adients 
per assegurar que: 

a) Les remuneracions siguin segons el conveni col-
lectiu signat.

Fascicle segon
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b) Els treballadors del Consorci Sanitari Integral que 
mantenen una relació laboral amb aquesta entitat, no 
facturin serveis extra mitjançant factura com autò-
noms o a través d’un societat mercantil.

c) Cap treballador del Consorci Sanitari Integral su-
peri la realització dels límits d’hores extra establerts.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Jordi Roca Mas, 
José Antonio Coto Roquet, diputats, del GP del PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2014, sobre 
el Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 
(tram. 256-00045/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 30/2014, sobre el Grup Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, corresponent als exercicis 
del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 256-00045/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del proce-
diment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2014, so-
bre Televisió de Catalunya, SA, corresponent al 2010, 
2011 i 2012 (tram. 256-00037/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 18/2014, sobre Televisió de Catalunya, SA, cor-
responent al 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-00037/10) i 
insta el Govern a: 

1. Seguir les recomanacions del dit informe.

2. Elaborar un contracte programa donat que Televisió 
de Catalunya, SA no en té des de fa 6 anys.

3. Iniciar les negociacions amb els representants dels 
treballadors per tal de signar un nou conveni col·lectiu.

4. Establir els mecanismes necessaris per tal que les 
contractacions de Televisió de Catalunya, SA es regei-
xin per la Llei de contractes del sector públic.

5. Potenciar la producció dels continguts audiovisuals 
amb mitjans propis.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi  Roca 
Mas, diputat, Rafael López i Rueda, diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 23/2014, sobre la publicitat 
de les subvencions concedides pel Departament de 
Cultura, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 23/2014, sobre la publicitat de les subvenci-
ons concedides pel Departament de Cultura, corres-
ponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya constata l’incompliment 
del Govern en l’aplicació de la Resolució 62/X del Par-
lament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe 
de fiscalització 23/2012, referent al Departament de 
Cultura, publicitat de les subvencions concedides, cor-
responent al 2010 i el 2011 i insta el Govern a desple-
gar per reglament l’article 18 de la Llei 38/2003, gene-
ral de subvencions, abans de sis mesos.

3. El Parlament constata la manca de transparència del 
Govern pel que fa a les subvencions concedides pel 
Departament de Cultura en els exercicis 2012 i 2013 i 
insta al Govern a establir un termini relativament curt 
entre la concessió de la subvenció i el dia en què es 
publica per a fer efectiu el compliment del principi de 
transparència tot complint l’article 30 del RLGS, se-
gons el qual les subvencions concedides han de ser pu-
blicades durant el mes següent a cada trimestre natural 
i la publicació ha d’incloure totes les subvencions con-
cedides en aquest període.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Jordi Roca Mas, 
Rafael López i Rueda, diputats, del GP del PPC
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del proce-
diment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2014, so-
bre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 
(tram. 256-00044/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 29/2014, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corres-
ponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 
256-00044/10).

2. Insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

3. Insta el Govern a establir els mecanismes necessaris 
per tal que la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals aboni els pagaments als proveïdors i d’altres 
creditors en els terminis establerts.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163.4 
del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució subsegüent al debat del proce-
diment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per 
la Sindicatura de Comptes referent al Compte General 
de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2012 
(tram. 257-00003/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe sobre el 
Compte General de l’any 2012.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a. Seguir les recomanacions de la Sindicatura.

b. Informar al Parlament de les accions preses i dels 
resultats obtinguts en un període de sis mesos

c. Delimitar normativament la totalitat del sector públic 
de la Generalitat de Catalunya per tal que els estats con-
solidats del compte general reflecteixin tota l’activitat 
econòmica-financera de tot el sector públic autonòmic.

d. No imputar despeses meritades en un exercici al se-
güent o següents (despeses desplaçades), així com a 
corregir les despeses desplaçades en els exercicis an-
teriors, amb l’objectiu que els comptes consolidats re-
flecteixin l’activitat imputable a l’exercici i permetin 
analitzar i prendre decisions relatives a la gestió efecti-
va durant el dit exercici.

e. Incorporar en el compte d’endeutament consolidat 
tots aquells instruments financers d’endeutament au-
toritzats que augmenten els compromisos de despeses 
financeres a futur, així com a incloure el corresponent 
càrrec en l’Estat de Compromisos de Despesa per a Fu-
turs Exercicis, d’acord amb els criteris establerts pel Sis-
tema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals 1995, 
i amb l’objectiu de conèixer amb transparència i exac-
titud l’import del deute total assumit durant l’exercici.

f. Establir els criteris de definició, comptabilització i 
quantia de les transferències internes entre les diferents 
entitats del sector públic, entre si i amb l’Administració 
General, de manera que les comptabilitats individuals 
siguin compatibles i comparables, i permetin la conso-
lidació comptable de partides homogènies, en concepte 
i quantia, i s’obtinguin estats consolidats sense desqua-
draments. La Generalitat de Catalunya ha de fer les 
modificacions normatives que facin això possible.

3. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocu-
pació per la vigència en l’exercici 2008 de nombroses 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes, algunes 
des de l’exercici 2000, relatives a: 

a. Criteris i conceptes comptables inclosos en el 
Compte de l’Administració General de la Generalitat, 
i insta el Govern a corregir durant el present exercici 
comptable.

b. Objectius, justificacions, criteris i conceptes comp-
tables de les memòries i comptabilitats de les entitats 
autònomes de caràcter administratiu, i insta el Govern 
a posar els mitjans perquè aquestes recomanacions 
s’implantin durant el present exercici.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 163.4 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l’informe de fiscalització presen-
tat per la Sindicatura de Comptes referent al Compte 
General de la Generalitat de Catalunya, corresponent 
al 2012 (tram. 257-00003/10).
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Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya constata: 

a) El repartiment injust del límit d’endeutament entre 
administracions que no respon de forma proporcio-
nal amb la participació en la despesa total i especial-
ment en la despesa social que recau substancialment 
en les CCAA, perjudicant greument les prestacions 
de l’estat del benestar que fonamentalment presten 
les CCAA.

b) El crònic i deficient sistema de finançament de la 
Generalitat que, juntament amb la insuficient valora-
ció de les competències especifiques com les judicials 
i de seguretat, ha provocat una major necessitat d’in-
versió que, en molts casos, s’ha resolt mitjançant al-
tres formes extrapressupostàries de finançament i ha 
repercutit negativament en la situació financera, de 
tresoreria, l’endeutament i el compromís futur de des-
peses de la Generalitat.

c) La necessitat de construir les estructures indispen-
sables per tenir un nou Estat al servei dels drets soci-
als, que al mateix temps preservi el desenvolupament 
econòmic i l’equilibri territorial.

2. El Parlament de Catalunya aprova: 

a) El Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici del 2012.

b) L’Informe 15/2014, de la Sindicatura de Comptes, 
sobre el Compte general de la Generalitat correspo-
nent al 2012.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes i a in-
formar-lo del compliment d’aquestes recomanacions, 
de les accions empreses i dels resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
30/2014, sobre el Grup Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, corresponent als exercicis del 2010, 
el 2011 i el 2012 (tram. 256-00045/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 30/2014, sobre el Grup Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, corresponent als exercicis 

del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 256-00045/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions 2, 4,5, 6, 7, i 8 
del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
29/2014, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 
i el 2012 (tram. 256-00044/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 29/2014, sobre la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, corresponent als exercicis del 
2010, el 2011 i el 2012 (tram. 256-00044/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions 2 i 3 del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
18/2014, sobre Televisió de Catalunya, SA, correspo-
nent al 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-00037/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 18/2014, sobre Televisió de Catalunya, 
SA, corresponent al 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-
00037/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
3 i 4 del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
22/2014, sobre el Consorci Sanitari Integral, correspo-
nent al 2009, el 2010 i el 2011 (tram. 256-00038/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 22/2014, sobre el Consorci Sanitari Integral, 
corresponent al 2009, el 2010 i el 2011 (tram. 256-
00038/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
23/2014, sobre la publicitat de les subvencions con-
cedides pel Departament de Cultura, corresponent al 
2012 i el 2013 (tram. 256-00039/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 23/2014, sobre la publicitat de les subvencions 
concedides pel Departament de Cultura, corresponent 
al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/10) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
d’urgència social
Tram. 300-00268/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 105310 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.02.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de febrer 
de 2015.

– Sobre les mesures d’urgència social.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2015

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Interpel·lació al Govern sobre l’increment de 
la pobresa i les desigualtats
Tram. 300-00269/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105311 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de 
febrer de 2015.

– Sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre les propostes 
per al Pla d’inversions per a Europa
Tram. 300-00270/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105655 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de febrer de 2015.

– Sobre les propostes del Govern davant el Pla d’Inver-
sions per a Europa, conegut com a fons europeu d’in-
versions estratègiques

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra 
la pobresa i les desigualtats socials
Tram. 300-00271/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 105656 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.02.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els dies 18 i 19 de febrer 
de 2015.

– Sobre els compromisos del Govern de la Generalitat 
amb la lluita contra la pobresa i les desigualtats socials

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2015

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre la inserció la-
boral de persones amb dificultats
Tram. 300-00272/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 105683 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.02.2015

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de febrer 
de 2015.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació a la inserció laboral de persones amb difi-
cultats?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2015

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre el món local
Tram. 300-00273/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 105694 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
18 i 19 de febrer de 2015.

– Quin es el capteniment del Govern sobre el mon 
local?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2015.

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
del Departament de Salut i les llistes d’es-
pera
Tram. 300-00274/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 105695 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
18 i 19 de febrer de 2015.

– Quin és el capteniment de Govern en relació a les 
llistes d’espera i altres actuacions del Departament de 
Salut.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre la política uni-
versitària
Tram. 300-00275/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105696 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 18 i 19 de febrer de 2015.

– Sobre el capteniment del Govern en relació a la polí-
tica universitària.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
bombers voluntaris
Tram. 300-00276/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105697 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 18 i 19 de febrer de 2015.

– Sobre el capteniment del govern en relació a la situa-
ció dels bombers voluntaris.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 34/2010, sobre l’Ajuntament de Creixell
Tram. 258-00032/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 103944 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau tra-
metre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic de l’informe de fiscalit-
zació núm. 34/2014, aprovat pel Ple de la Sindicatura, 
relatiu a l’Ajuntament de Creixell, Resolució 65/X del 
Parlament.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 4 de febrer de 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a demanar la presentació de l’in-
forme

Termini: 15 dies hàbils (del 17.02.2015 al 09.03.2015).
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Drets d’una diputada no adscrita

Acord
Mesa del Parlament, 10.02.2015

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de 
febrer de 2015, d’acord amb el que estableix l’article 
26.2 del Reglament, ha acordat que Marina Geli i Fà-
brega, diputada no adscrita, formi part de la Comissió 
de Salut.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

El secretari segon La presidenta
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Institu-
cionals
Tram. 410-00001/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 103860 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Maurici Lucena i Betriu ha estat donat d’alta com a 
membre de la Comissió d’Afers Institucionals.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Composició de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats
Tram. 410-00007/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista; Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 103865; 105093 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

Reg. 103865

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 40 del Reglament del Parlament, comunica que 
el diputat David Pérez Ibáñez ha estat donat d’alta 
com a membre de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 105093

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Àngels Ponsa i Roca ha estat designa-
da membre de la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista; Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 103864; 105090 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

Reg. 103864

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 

David Pérez Ibáñez ha estat donat d’alta com a mem-
bre de la Comissió de Salut.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 105090

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió
Comissió de Salut

Alta
Jordi Ciuraneta Riu

Baixa
Albert Batet i Canadell

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Adscripció d’una diputada no adscrita
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015

Alta:
Marina Geli i Fàbrega

Composició de la Comissió de Reglament
Tram. 410-00012/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 103868 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que el dipu-
tat David Pérez Ibáñez ha estat designat membre de la 
Comissió de Reglament.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista; Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 103869; 105095 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

Reg. 103869

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Rocío Martínez-Sampere Rodrigo ha estat desig-
nada membre de la Comissió del Síndic de Greuges.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 105095

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió
Comissió del Síndic de Greuges

Alta
Albert Batet i Canadell

Baixa
Maria Dolors Rovirola i Coromí

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones
Tram. 411-00001/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 103866 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que el dipu-
tat David Pérez Ibáñez ha estat designat membre de la 
Comissió d’Igualtat de les Persones.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 103887 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Sergi Vilamala i Bastarras ha estat designat membre 
de la Comissió de Polítiques de Joventut.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Composició de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista; Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 103862: 105089 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

Reg. 103862

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
40 del Reglament del Parlament, comunica que el di-
putat David Pérez Ibáñez ha estat designat membre de 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 105089

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Jordi Ciuraneta Riu ha estat designat 
membre de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa
Tram. 406-00006/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari So-
cialista; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 104348; 105296; 105337; 105376 

Coneixement: Mesa del Parlament, 10.02.2015

Reg. 104348

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica que els diputats 
Josep Vendrell Gardeñes i Lorena Vicioso Adria han 
estat designats membres de la Comissió d’Estudi de 
les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Reg. 105296

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica que els diputats 
Alícia Romero Llano i Sergi Vilamala Bastarras han 
estat designats membre de la Comissió d’Estudi de 
les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 105337

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica que els diputats 
Xavier Dilmé i Vert i Montserrat Ribera i Puig han 
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estat designats membres de la Comissió d’Estudi de 
les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 105376

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Pere Aragonès i Garcia, Teresa Vall-
verdú Albornà i Agnès Russiñol i Amat han estat de-
signats membres de la Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa 
(NT 406-00006/10).

Així mateix, l’Il. Sra. Teresa Vallverdú Albornà exer-
cirà com a portaveu del Grup Parlamentari a la Co-
missió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matè-
ria d’Economia Col·laborativa; de la mateixa manera 
que es proposa a l’Il. Sr. Pere Aragonès i Garcia com a 
President de la Comissió.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 407-00003/10

Substitució de diputats
Reg. 104488 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a la co-
missió parlamentària: 

Comissió
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair

Alta
Jordi Roca Mas

Baixa
Pere Calbó i Roca

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.45.30. DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS 

EN ELS ÒRGANS

Atribució de la presidència de la Comissió 
d’Estudi de les Polítiques Públiques en Ma-
tèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 408-00024/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de 
febrer de 2015, d’acord amb la Junta de Portaveus i 
de conformitat amb l’article 41.2 del Reglament, ha 
acordat que la presidència d’aquesta Comissió corres-
pongui al GP d’Esquerra Republicana de Catalunya.

D’acord amb els antecedents i el manifestat a la Junta 
de Portaveus, la Mesa de la Comissió tindrà exclusiva-
ment un president com a òrgan rector. Així mateix ha 
encomanat al lletrat que ha d’assistir la Comissió de 
fer les funcions de secretari, als efectes d’aixecar l’acta 
de les sessions i d’expedir, amb el vistiplau del presi-
dent, les certificacions que correspongui.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

El secretari tercer La presidenta
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Composició de la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa
Tram. 408-00025/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de 
febrer de 2015, d’acord amb la Junta de Portaveus i de 
conformitat amb els articles 57.2 i 40.1 del Reglament, 
ha acordat que la composició de la comissió sigui de 
dos diputats per grup parlamentari, llevat de qui osten-
ti la presidència, que tindrà un membre més.
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La Comissió ha d’adoptar les seves decisions pel siste-
ma de vot ponderat.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

El secretari tercer La presidenta
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
425/X, sobre la publicació dels contractes 
amb els proveïdors i prestataris de serveis 
sanitaris i dels informes de la Central de Re-
sultats
Tram. 290-00378/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 104244 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 425/X, sobre la pu-
blicació dels contractes amb els proveïdors i prestata-
ris de serveis sanitaris i dels informes de la Central 
de Resultats (tram. 290-00378/10), us informo del se-
güent:

Amb la finalitat d’oferir transparència sobre el sistema 
públic de salut a tota la ciutadania, a través del Decret 
136/2007, de 19 de juny, el Govern va ordenar la cre-
ació d’un Registre de convenis i contractes en l’àmbit 
de l’assistència sanitària pública. Així doncs, la con-
tractació dels serveis assistencials del CatSalut i de la 
resta d’entitats proveïdores s’inscriu en l’esmentat Re-
gistre de convenis i contractes de prestació de serveis 
sanitaris en l’àmbit de l’assistència sanitària pública. 
En aquest registre, s’hi inscriuen els convenis i con-
tractes de prestació de serveis sanitaris que el CatSalut 
estableix amb els proveïdors, així com els contractes 
que les entitats proveïdores realitzen. El registre conté 
el número de registre del contracte o conveni, la iden-
tificació de l’entitat contractant, de la persona física o 
jurídica contractada, l’objecte del contracte o conveni 
i els imports anuals. Aquest registre es va actualitzant 
periòdicament.

Paral·lelament, el CatSalut, en compliment de la Llei 
10/2011, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa, va elaborar la instrucció 7/2013, de 12 de 

juliol, de publicació dels convenis subscrits pel Ser-
vei Català de la Salut i les corresponents entitats del 
sector públic de salut, d’acord amb el que estableix la 
normativa reguladora i els criteris del Gabinet Jurídic 
de la Generalitat. Els convenis d’aquesta tipologia es 
poden consultar en la pàgina web del CatSalut. A més, 
a partir de finals del 2014, també s’estan publicant els 
convenis i contractes de serveis sanitaris subscrits pel 
CatSalut des del gener de 2013.

D’altra banda, el Govern fa una aposta important per 
la transparència i el retiment de comptes, i periòdica-
ment difon els resultats assolits en salut pels agents del 
sistema sanitari d’utilització pública. En aquest sentit, 
un dels objectius del Pla de salut 2011-2015 és conso-
lidar l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, 
en el marc del qual s’elaboren els Informes de la Cen-
tral de Resultats. Des del seu naixement efectiu l’any 
2008, s’han publicat quatre informes generals, tres 
d’àmbit hospitalari, tres d’atenció primària, dos d’àm-
bit sociosanitari i dos de salut mental, entre altres.

Tots els informes es distribueixen àmpliament en el 
SISCAT, se’n fa difusió a través de rodes de premsa, 
i estan disponibles a les pàgines web de l’Observatori, 
el Departament de Salut i el CatSalut. També s’elabo-
ra un informe equivalent enfocat a la ciutadania, amb 
els missatges clau resumits i amb un llenguatge menys 
tècnic. És en els informes monogràfics on es detallen 
els resultats de tots els proveïdors de manera nominal. 
Així mateix, en l’apartat Dades generals dels informes 
d’atenció primària, hospitalària i salut mental figura 
tant el nom del centre com de l’entitat proveïdora. En 
el cas de l’atenció sociosanitària, cada centre constitu-
eix en si mateix una entitat proveïdora.

Els indicadors inclosos a l’informe fan referència a les 
dimensions d’atenció centrada en el pacient, satisfac-
ció, efectivitat clínica, utilització de serveis, qualitat, 
eficiència, sostenibilitat, i recerca i docència. Per ca-
dascun dels indicadors hi ha fitxes tècniques que ex-
pliquen d’on provenen les dades i com s’han fet els càl-
culs, una descripció general dels resultats i, com s’ha 
mencionat anteriorment, resultats nominalitzats per 
cadascun dels proveïdors del SISCAT.

Barcelona, 26 de gener de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 
626/X, sobre la incorporació de l’atenció psi-
quiàtrica a l’Hospital Sant Joan, de Reus
Tram. 290-00557/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 104245 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 626/X, sobre la in-
corporació de l’atenció psiquiàtrica a l’Hospital Sant 
Joan, de Reus (tram. 290-00557/10), us informo del se-
güent:

Amb l’objectiu de donar compliment al Pla d’atenció 
integral a les persones amb problemes de salut mental, 
la Regió Sanitària Camp de Tarragona està portant a 
terme, juntament amb l’Institut Pere Mata i SAGES-
SA, un estudi de viabilitat i optimització d’utilització 
de plantes d’hospitalització de l’Hospital Sant Joan 
de Reus. Les propostes es formalitzaran en pactes i 
acords entre les entitats proveïdores.

Durant el 2014 s’han dut a terme diverses reunions per 
planificar l’obertura d’una unitat per atendre pacients 
amb trastorns de conducta alimentària de persones en 
edat infantil i adulta, la qual es preveu que es posi en 
funcionament durant el 2015.

Barcelona, 26 de gener de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
630/X, sobre la restitució de la plantilla de 
pediatres del CAP Canaletes, de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 290-00561/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 103898 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 630/X, sobre la res-
titució de la plantilla de pediatres del CAP Canaletes, 
de Cerdanyola del Vallès (tram. 290-00561/10), us in-
formo del següent:

Des de l’Institut Català de la Salut es revisa de manera 
permanent l’adequació dels recursos de professionals 
dels centres en funció de la població assignada i de la 
demanda i, per tant també pel que fa als pediatres del 
CAP Canaletes.

D’altra banda, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés 
convoca, aproximadament cada 2 mesos, el Consell 
Municipal de Salut en el qual hi ha representants de 
l’Institut Català de la Salut i del Servei Català de la Sa-
lut. Abans de l’estiu es varen fer dues sessions, ja pro-
gramades amb anterioritat, sobre atenció especialitza-
da al maig i sobre salut mental infanto-juvenil al mes 
de juny. La reunió sobre el seguiment d’atenció primà-
ria i pediàtrica va tenir lloc el 21 d’octubre i es varen 
explicar els ràtios de cada un dels equips i la tendència 
a la reducció en la població en edat pediàtrica del mu-
nicipi. Es va acordar de fer un seguiment periòdic per 
garantir una assistència sanitària de qualitat.

Barcelona, 19 de gener de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolu-
ció 632/X, sobre el garantiment del servei 
d’atenció continuada al CAP Castellbisbal i 
del servei de transport sanitari urgent
Tram. 290-00563/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 103899 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 632/X, sobre el 
garantiment del servei d’atenció continuada al CAP 
Castellbisbal i del servei de transport sanitari urgent 
(tram. 290-00563/10), us informo del següent:

L’atenció continuada a la població del municipi de 
Castellbisbal durant tot el dia, tots els dies de l’any, es-
tà garantida a través de la trucada al 061 (o 112 en cas 
d’emergència). Des d’aquest número es gestiona l’aten-
ció domiciliària fora de l’horari d’obertura del CAP i 
també l’atenció i el transport urgent.

El centre d’atenció primària de Castellbisbal presta 
servei fins a les 24 hores els dies laborables, els dis-
sabtes de 9 a 17 hores, i diumenges i festius de 9 a 14 
hores. Fora d’aquest horari, els punts d’atenció conti-
nuada més propers són: CAP Mútua de Rubí i CUAP 
La Solana de Sant Andreu de la Barca.
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D’altra banda, pel que fa a l’ambulància, des de 2010 
el SEM destina a Castellbisbal una unitat de suport vi-
tal bàsic (SVB), situada al costat del CAP, en horari 
diürn, tots els dies de la setmana. L’activitat d’aques-
ta unitat en el municipi és baixa però no s’han previst 
canvis en el nou concurs de transport sanitari. En ho-
rari nocturn les unitats més properes estan ubicades al 
CAP Mútua de Rubí (SVB+SVI), al CAP La Solana 
de Sant Andreu de la Barca (SVB), i a Terrassa (SVB 
i SVA).

Barcelona, 19 de gener de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
687/X, sobre el finançament del Servei de 
Control de Mosquits del Baix Llobregat
Tram. 290-00617/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 104326 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 687/X, sobre el fi-
nançament del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat (tram. 290-00617/10), us informo del se-
güent:

El Govern de la Generalitat fa més de 24 anys que s’es-
força per garantir el finançament del Servei de Control 
de Mosquits del Delta del Llobregat.

El 1988, en aprovar-se l’Annex 6 del Decret 5/1988, de 
13 de gener, de transferències de serveis de l’Entitat 
Municipal Metropolitana de Barcelona, que establia 
la transferència del Servei de desinsectació al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb tots 
els mitjans materials, personals, drets i obligacions in-
herents al mateix, per tal de garantir el finançament 
del Servei, el Consell Comarcal i la Generalitat de Ca-
talunya acordaren que transitòriament la major part 
del finançament es vehicularia mitjançant el Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC). Tot i que es 
va plantejar aquesta solució com una via transitòria, el 
finançament a través del PUOSC es va allargar durant 
vint-i-quatre anys.

El Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual 
s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 
2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest 
període, estableix a la base primera de l’annex 2 qui-

nes són les inversions subvencionables pel PUOSC. 
Es tracta d’una llista tancada que fa impossible seguir 
subvencionant aquesta actuació.

Malgrat totes les dificultats financeres, el Govern de la 
Generalitat per tal de garantir la campanya del 2014 va 
acordar fer una transferència de 400.000 € del fons de 
contingència al Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals que va permetre donar cobertura a 
aquest servei.

Actualment, el Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural juntament amb 
el de Salut, estan estudiant les diferent fórmules via-
bles per garantir el finançament del Servei.

Barcelona, 22 de gener de 2015

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 
727/X, sobre l’atenció sanitària pública a les 
persones residents a Catalunya
Tram. 290-00654/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 103900 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 727/X, sobre l’aten-
ció sanitària pública a les persones residents a Cata-
lunya (tram. 290-00654/10), us informo del següent:

El Servei Català de la Salut ja ha arbitrat, sense per-
judici de la normativa estatal, els mecanismes neces-
saris per protegir la totalitat de la població resident a 
Catalunya.

El CatSalut disposa del Registre Central de Persones 
Assegurades (RCA), la finalitat del qual és la d’acre-
ditar la població protegida per aquest ens, bàsicament 
les persones que acrediten estar empadronades en 
qualsevol municipi de Catalunya. Les persones regis-
trades en l’RCA mantindran la seva TSI en una situ-
ació activa si mantenen el requisit d’empadronament 
vigent en un municipi de Catalunya, independentment 
de la seva situació d’assegurament per part de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social

D’altra banda, en el marc de la reunió plenària del 
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut 
de l’11 de juny de 2014, des del Departament de Sa-
lut vam tornar a reclamar al Ministeri de Sanitat, Ser-
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veis Socials i Igualtat, que es replantegés la limitació 
a la cobertura universal. En aquest sentit, vam expo-
sar que aquesta situació estava generant conflictivitat 
administrativa i ètica a les CCAA, i que fins i tot la 
Comissió Europea havia convidat a l’Estat a revisar el 
model per preservar l’accessibilitat al sistema sanitari 
de grups vulnerables.

Finalment, les mesures d’exclusió sanitària previs-
tes a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per 
al 2014, provenen del desplegament del Reial decret 
llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per ga-
rantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i 
millorar la qualitat i la seguretat de les seves presta-
cions, que limita l’accés a l’atenció sanitària per part 
de determinats col·lectius de la població. En aquest 
sentit, la Generalitat de Catalunya, contrària a aques-
ta limitació del dret a l’assegurament, ha presentat un 
recurs d’inconstitucionalitat contra l’article regulador 
d’aquesta mesura.

Barcelona, 23 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
728/X, sobre l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
Tram. 290-00655/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 103901 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 728/X, sobre 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (tram. 290-
00655/10), us informo del següent:

Pel que fa a mantenir l’objecte, les funcions i les for-
mes de gestió de l’ASPCAT concretades en els arti-
cles 16, 17 i 18 de la Llei de Salut Pública, cal dir que 
l’article 163.5 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sec-
tor públic, estableix «El Govern ha d’aprovar en el 
termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei l’estructura mitjançant la qual el depar-
tament competent en matèria de salut ha de dur a ter-
me els objectius i les funcions assignats a l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya. Mentre el Govern no 
aprovi aquesta estructura, els objectius i les funcions 
que la Llei 18/2009 assigna a l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya s’atribueixen a la Secretaria de Salut 
Pública del Departament de Salut, a la qual s’adscriu 

l’estructura regulada pels capítols VI i VII del Decret 
366/2011, del 12 de juliol, pel qual s’aproven els esta-
tuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya».

D’acord amb aquest articulat, durant el període transi-
tori fins a tenir la nova estructura, l’objecte i funcions 
de l’APSCAT es van atribuir a la Secretaria de Salut 
Pública. En la nova estructura, aprovada pel Decret 
119/2014, de 5 d’agost, de reestructuració del Depar-
tament de Salut, es mantenen l’objectiu, les funcions i 
les formes de gestió de l’ASPCAT concretades en els 
articles 16, 17 i 18 de la Llei de Salut Pública, en tots 
els seus àmbits d’actuació com són la protecció de la 
salut, la promoció de la salut i la prevenció de la ma-
laltia, les drogodependències i la salut mental, la vigi-
lància de la salut pública, la seguretat alimentària i la 
salut laboral.

En la nova estructura, s’encomana a la Secretaria de 
Salut Pública la prestació dels serveis de la cartera 
de serveis de salut pública per garantir les prestacions 
necessàries per preservar, protegir i promoure la salut 
de les persones, en l’àmbit individual i col·lectiu, pre-
venir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut 
pública i de la salut laboral. Alhora, l’ASPCAT con-
tinua prestant els serveis mínims que són competèn-
cia dels ens locals que aquests li encarreguin i amb el 
lideratge del Pla Interdepartamental de Salut Pública 
(PINSAP) com a eina de govern, que de forma coor-
dinada amb altres departaments, organismes i admi-
nistracions aglutina totes les polítiques sectorials amb 
impacte en salut.

L’ASPCAT continua exercint les seves funcions per 
mitjà de la nova estructura, a través dels òrgans i uni-
tats que l’integren i de convenis de col·laboració amb 
els ens locals com a formes de gestió. S’adjunta en 
l’annex el quadre comparatiu de l’objecte, funcions i 
formes de gestió concretades en la Llei de Salut Públi-
ca i l’articulat del Decret 119/2014 de reestructuració 
del Departament de Salut.

Finalment, cal assenyalar que el Grup Parlamentari de 
CIU va sol·licitar el passat 18 de novembre la compa-
reixença del Secretari de Salut Pública i el Director 
de Serveis de la Secretaria General del Departament de 
Salut, els quals estan a disposició de la Comissió 
de Salut per comparèixer i debatre sobre la resta de 
qüestions sol·licitades.

Barcelona, 23 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 
733/X, sobre la informació del procés de 
trasllat del servei d’anàlisis clíniques del 
CAP Doctor Robert a l’Hospital Germans Tri-
as i Pujol, a Badalona
Tram. 290-00660/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 104246 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 733/X, sobre la in-
formació del procés de trasllat del servei d’anàlisis clí-
niques del CAP Doctor Robert a l’Hospital Germans 
Trias i Pujol, a Badalona (tram. 290-00660/10), us in-
formo del següent:

La informació econòmica i la informació organitzati-
va relativa al procés de trasllat del servei d’anàlisis clí-
niques del CAP Doctor Robert a l’Hospital Germans 
Trias i Pujol s’ha anant comunicant periòdicament als 
responsables dels serveis implicats que participen en 
el projecte i als representants dels treballadors. Final-
ment, s’ha dut a terme una reunió amb els grups muni-
cipals de l’Ajuntament de Badalona i els representants 
de la federació d’associacions de veïns per tal d’expli-
car l’abast del projecte i el seu alineament amb la po-
tenciació de la sanitat pública i la primera setmana de 
desembre es van convocar diverses reunions amb els 
professionals d’ambdós laboratoris per ampliar la in-
formació que fins aquell moment havien rebut.

Barcelona, 19 de gener de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
810/X, sobre el garantiment de la viabilitat 
de l’empresa Expafruit, de Sant Boi de Llo-
bregat
Tram. 290-00725/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 104347 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 810/X, sobre el ga-

rantiment de la viabilitat de l’empresa Expafruit, de 
Sant Boi de Llobregat (tram. 290-00725/10), us infor-
mo del següent:

El passat mes de febrer, davant l’alerta derivada del fet 
que el grup Danone havia decidit prescindir d’Expa-
fruit com un dels seus proveïdors, es va posar en mar-
xa el protocol d’actuacions en els processos de rees-
tructuració industrial, atès el que això comportava per 
a la companyia, ja que Danone representava el 85% de 
la seva facturació.

En el cas concret d’Expafruit s’han fet diverses reuni-
ons amb l’empresa per analitzar diverses alternatives 
de continuïtat. Entre d’altres, s’han dut a terme contac-
tes i gestions amb:

– La resta de proveïdors de Danone per produir des de 
la planta d’Expafruit a Sant Boi.

– El grup Danone per analitzar les possibilitats de 
mantenir, ja sigui a curt o a més llarg termini, a Expa-
fruit com a proveïdor.

– Amb companyies estrangeres que estarien eventual-
ment interessades en mantenir l’activitat de la planta 
de Sant Boi un cop Expafruit deixi de ser proveïdor 
de Danone.

Cap d’aquestes opcions ha pogut materialitzar-se, en 
part perquè l’empresa ha optat per donar continuïtat al 
negoci a través d’una diversificació de l’activitat, pro-
duint i introduint línies de producte adreçades directa-
ment per al consumidor final i d’envasat per a tercers. 
Aquesta reorientació requereix noves inversions, cer-
tificacions i l’adequat redimensionament de la compa-
nyia a la nova activitat. En aquest sentit, s’ha ofert a 
Expafruit els instruments de suport de la Direcció Ge-
neral d’Indústria i ACCIÓ.

Barcelona, 4 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 131/X, 
sobre la transferència de coneixement i els 
parcs científics
Tram. 390-00131/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 103788 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 131/X, sobre la transferèn-
cia de coneixement i els parcs científics (tram. 390-
00131/10), us informo del següent:

Punt a) Per encàrrec del Govern, s’estan actualitzant 
els indicadors de sistema que es van aprovar a la dar-
rera comissió del Pacte Nacional per a la Recerca i la 
Innovació –d’ara endavant (PNRI)–, que servirien per 
al seguiment més acurat i actualitzat del propi pacte, 
a presentar en la propera reunió de la comissió de se-
guiment, prevista amb la periodicitat habitual (màxim 
any i mig), i que ja té en compte els aspectes de trans-
ferència i innovació en la línia de l’Estratègia Euro-
pa 2020. La revisió estratègica del PNRI es farà en el 
marc de la propera Comissió de Seguiment del propi 
PNRI, on ja hi estan representats tots els agents que es 
comenten en aquest punt.

Punt b) El Govern de la Generalitat de Catalunya ha 
dut a terme en els darrers anys diverses accions a dife-
rents nivells per garantir la viabilitat dels parcs: rene-
gociar els deutes assumits amb creditors públics i pri-
vats, demanar noves moratòries en el retorn del deute, 
incentivar les sinergies entre universitats i parcs im-
pulsant accions per rendibilitzar al màxim els actius, 
proposar nous plans de viabilitat i treballar-los amb 
tots els socis i patrons. En tot cas, s’ha fet individu-
alment amb cada institució, ja que la Generalitat no 
és present en els òrgans de govern de la majoria dels 
parcs, i les diferències entre cadascun d’ells són molt 
remarcables. Amb cadascun dels que ha escaigut, s’ha 
treballat un pla de viabilitat ad hoc, tenint en compte 
les seves particularitats.

Pel que fa a les negociacions amb l’Estat, es manté una 
interlocució constant amb el Ministeri d’Economia i 
Competitivitat, i amb el Ministeri d’Hisenda per acon-
seguir les moratòries i millores de condicions en el re-
torn dels deutes. Aquesta interlocució ha fet possible 
les diverses normatives aprovades els darrers anys en 
aquesta mateixa línia, sovint gràcies a les esmenes als 
Pressupostos Generals de l’Estat que cada any ha sol-
licitat incloure el Grup parlamentari CiU.

Punt c) Com a accions per a la ordenació dels agents 
del sistema català de transferència tecnològica, des de 
la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ s’ha iniciat el 
procés d’integració dels 6 centres tecnològics avançats 
de TECNIO (ASCAMM, CETEMMSA, BDIGITAL, 
CTM, LEITAT i Barcelona Media), en un únic centre 
tecnològic integrat.

El procés es va iniciar el dia 17 d’octubre de 2014 amb 
la signatura d’un conveni marc entre els 6 centres i vali-
dat pel Conseller del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció, on s’establia el compromís i el full de ruta a seguir 
per a la consecució definitiva del nou centre el 2016.

El Nou Centre Integrat, compta amb la Fundació 
ALIRA com a nucli inicial del procés, on en prime-
ra fase s’hi integraran els centres CETEMMSA, AS-
CAMM i BDIGITAL, i en fases posteriors els altres 3 
centres tecnològics avançats.

El nou centre es crea amb l’objectiu, entre d’altres, de 
poder donar una resposta integral a les necessitats de 
les empreses catalanes. Per poder oferir aquests ser-
veis, comptarà en el seu funcionament amb els meca-
nismes necessaris per poder enfocar les seves línies 
d’R+D a les necessitats tecnològiques dels diferents 
sectors empresarials, establerts en la RIS3CAT.

Continuant amb aquest objectiu d’aconseguir un pro-
cés d’ordenació del sistema de transferència tecno-
lògica, s’establiran nous criteris sobre els agents de 
transferència tecnològica de Catalunya TECNIO, que 
s’implantaran al llarg del 2015.

Punt d) L’estratègia d’especialització intel·ligent de Ca-
talunya (RIS3CAT) ha de garantir que les inversions 
en R+D+I cofinançades amb la Unió Europea es tra-
dueixin en creixement econòmic i creació d’ocupació 
en el territori.

La RIS3CAT, que és el resultat de més d’un any de 
treball interdepartamental, s’emmarca en l’estratègia 
Catalunya 2020 (ECAT 2020), un full de ruta del Go-
vern per reactivar l’economia i reorientar el sector pro-
ductiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més 
sostenible i més integrador.

La Comissió Europea exigeix que l’especialització 
intel·ligent sigui una condició prèvia per a les inver-
sions en recerca i innovació cofinançades amb fons 
europeus. Els estats membres i les regions han de de-
tectar les seves potencialitats i concentrar els fons eu-
ropeus en aquelles activitats econòmiques que real-
ment tinguin capacitat de transformació del territori.

Seguint la metodologia de la CE, s’ha constatat que 
Catalunya té una economia molt internacionalitzada, 
altament exportadora i amb un dens teixit empresarial 
i industrial, que malgrat la crisi, està en procés d’adap-
tació als canvis de l’entorn global. D’altra banda, Ca-
talunya s’ha consolidat, en els darrers anys, com a pol 
de coneixement i de recerca d’excel·lència a Europa. La 
RIS3CAT suposa ara una oportunitat per a Catalunya 
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per connectar el sistema de recerca i innovació amb el 
teixit productiu.

Catalunya rebrà en el període 2014-2020, 1.980M 
d’euros de FEDER i Fons Socials Europeus, un 44% 
més que els rebuts entre 2007 i 2013. Els fons euro-
peus, en un entorn de crisi, han prioritzat aquelles re-
gions que són clarament tractores de l’economia. Amb 
la RIS3CAT el Govern ha definit les regles de joc per-
què siguin els actors econòmics els que determinin 
l’especialització futura de Catalunya: mitjançant grans 
apostes concretes d’inversió en Recerca i Innovació, 
sectorials i territorials, que tindran el suport dels fons 
europeus.

Per potenciar plans d’actuacions de transformació 
econòmica dels sectors rellevants identificats en el 
 RIS3CAT a Catalunya, basats en la recerca, la innova-
ció i la transferència de coneixement cap a sectors pro-
ductius on, a més, tots els actors rellevants han d’estar 
implicats, el Govern de la Generalitat de Catalunya es-
tà dissenyant un nou instrument anomenat: «Comuni-
tats RIS3CAT».

Les comunitats RIS3CAT són agrupacions d’agents 
del sistema d’R+D i Innovació d’empreses que impul-
sen plans de transformació econòmica de les activitats 
productives emmarcades en els àmbits sectorials lí-
ders identificats en el RIS3CAT. La finalitat és el des-
envolupament de Plans d’Actuacions conjunts basats 
en la R+D i la Innovació amb la participació de tots els 
actors implicats, especialment empreses i agents del 
sistema d’R+D i Innovació. A partir de les propostes 
provinents de les comunitats, que identifiquen opor-
tunitats de recerca i innovació, s’aniran focalitzant 
els instruments de suport a la Innovació que proposa 
aquest programa.

Les Comunitats RIS3CAT esdevenen doncs la referèn-
cia per a dissenyar els instruments d’R+D i Innova-
ció orientats als àmbits sectorials líders que fomentin 
la transferència de coneixement científic i tecnolò-
gic entre els agents del sistema d’R+D i Innovació de 
Catalunya i el teixit industrial català, amb l’objectiu 
d’incrementar la seva capacitació tecnològica i la seva 
competitivitat. Actualment s’està definint el Pla d’im-
plementació de les Comunitats RIS3CAT (guia i ba-
ses reguladores) per tal d’iniciar el seu funcionament 
abans de finals d’any amb l’objectiu de mobilitzar de 
manera coordinada a tots els agents rellevants de cada 
àmbit líder sectorial identificat en el RIS3CAT durant 
el període 2014-2020.

D’altra banda, el Govern ha presentat els primers ajuts 
del Programa Indústria del Coneixement que tenen 
com a objectiu afavorir el desenvolupament de noves 
empreses de base científica. Concretament, es tracta 
de les primeres dues convocatòries semestrals de les 
fases Llavor i Producte corresponents, respectivament 
a la primera i a la segona fase de valorització d’un pro-
ducte abans de la seva arribada al mercat.

Amb l’obertura dels primers ajuts, es posa en marxa 
aquest programa que incentiva i dóna els instruments 
per desenvolupar empreses des de la gran capacitat de 
generació de coneixement que té Catalunya.

Punt e) La Direcció General d’Indústria i ACCIÓ dis-
posen de programes per donar suport a que els aven-
ços en matèria d’R+D de les universitats catalanes i els 
Centres Tecnològics arribin al teixit empresarial cata-
là. Concretament:

Programa de valorització. Al llarg de 2014 s’han man-
tingut les eines d’assessorament i suport per facilitar 
l’arribada amb èxit al mercat de l’estoc de coneixe-
ment i tecnologia acumulat en les universitats i entitats 
de recerca de Catalunya. A més, aquest any s’han in-
corporat els Centres de Recerca Hospitalaris.

Programa Catalunya Emprèn. S’està portant a terme 
aquesta iniciativa mitjançant el programa Corporate 
Venturing.

S’està dissenyant un programa d’Emprenedoria Cor-
porativa que estimuli la Innovació Oberta en el teixit 
empresarial mitjançant la inversió per part de grans 
empreses en nous projectes empresarials d’emprene-
dors i start-ups vinculats al sistema d’Innovació de 
Catalunya.

Punt f) La política de personal és competència de cada 
institució. Intervenir en aquest punt seria una ingerèn-
cia en la política autònoma de personal de les univer-
sitats, competencialment no possible ni desitjable. El 
Govern de la Generalitat suggereix que s’incrementi el 
pes dels temes relatius a transferència en el càlcul del 
finançament de les institucions acadèmiques i científi-
ques. Incentivem les institucions a fer-ho incidint en el 
càlcul del finançament dels grups de recerca recone-
guts (SGR), les xarxes de referència i el finançament 
variable de les universitats, on la innovació hi té un 
pes creixent any rere any.

Punt g) El Govern ha posat en marxa iniciatives le-
gislatives per possibilitar que les institucions tinguin 
la màxima autonomia i regulin, en el marc dels seus 
Plans Estratègics pluriennals, els seus recursos hu-
mans amb un enfocament de millora i d’excel·lència. 
Això redunda en una millora de la definició de la tra-
jectòria científica dels investigadors que hi treballen.

D’altra banda, mitjançant esmenes als PGE2015 in-
troduïdes pel Grup Parlamentari de CiU i de negoci-
acions a diferents nivells amb l’Estat, s’ha aconseguit 
passar del 10% al 50% el límit de la taxa de reposició 
del personal de les universitats, així com de les entitats 
de recerca amb la fórmula jurídica de consorcis i fun-
dacions, sotmeses a l’esmentada restricció per la Llei 
estatal 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local.

Així mateix, a la Llei 2/2014, de 27 de gener de me-
sures fiscals, administratives i del sector públic es va 
incloure una disposició addicional per la qual el Parla-
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ment instava el Govern a, sens perjudici de la norma-
tiva bàsica, prioritzar la difusió i visibilitat del progra-
ma Serra Húnter en la contractació laboral de personal 
docent i investigador de les universitats.

Aquestes accions beneficien sens dubte l’investigador i 
ajuden a definir la seva trajectòria científica.

Punt h) Des de la Direcció General d’Indústria i 
 ACCIÓ es reforcen les oficines tècniques de recer-
ca i transferència de coneixement (OTRI) mitjançant 
l’impuls de la Xarxa d’Unitats de Valorització.

Les Unitats de Valorització són entitats ubicades a 
les principals Universitats Catalanes que impulsen la 
Transferència Tecnològica principalment mitjançant 
la llicència de patents/tecnologia al teixit industrial ca-
talà i la creació de noves Empreses de Base Tecnològi-
ca. Enguany s’han incorporat a la Xarxa d’Unitats de 
Valorització diferents instituts de recerca hospitalaris 
que volien potenciar la seva activitat de transferència 
tecnològica.

Així es dóna suport al plans d’actuació d’aquestes uni-
tats en tres tipus d’activitats:

  La identificació i avaluació de les tecnologies que te-
nen potencial d’arribar al mercat. Es dóna suport a 
l’elaboració del full de ruta amb informació rellevant 
de la seva capacitat d’arribar-hi i aportar innovació.

  El seguiment i acompanyament dels contactes amb 
empreses.

  L’organització d’activitats de difusió de les tecnolo-
gies i del seu impacte en el teixit empresarial i social.

El pressupost destinat des de la Direcció General 
d’Indústria i ACCIÓ ha estat d’1 milió d’euros per 
a l’any 2014 i les institucions que han rebut suport 
son:  FBG-UB, UPC, FRV-URV, UdG, UdL, UAB-
Parc de Recerca de la UAB, UVic, UPF, URL, UOC, 
 IDIBELL, IR Vall Hebrón, IMIM, I.I. Pere Virgili, 
I.I. Trias i Pujol.

Les OTRIS existents ja són agents d’un elevat grau de 
professionalitat, tant per l’expertesa del seu personal 
en transferència del coneixement com pel seu coneixe-
ment del sistema i les seves potencialitats. Per tant, te-
nen un paper clau en la generació de valor a partir del 
coneixement. Així mateix, amb l’objectiu d’impulsar 
les activitats de valorització i la transferència de co-
neixement entre les universitats i els centres de recerca 
i les empreses, s’han dut a terme actuacions cofinança-
des amb fons FEDER, amb un total de 5,1 M € en el 
període 2007 - 2013.

Punt i) La política industrial del Govern, que s’executa 
a través de la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ, 
està basada en l’Estratègia Industrial per a Catalunya 
que, a la vegada, s’emmarca en l’estratègia d’especia-
lització intel·ligent RIS3CAT de la Unió Europea. En 
aquest sentit, l’objectiu és assolir un creixement basat 
en el coneixement i la innovació, que sigui sostenible 

i que creï ocupació i generi cohesió social i territorial. 
Tot això en un escenari en què la indústria recuperi la 
importància que havia tingut en el conjunt de l’econo-
mia i es configuri com a motor d’aquest creixement, 
atesa la capacitat que té el sector industrial de generar 
una dinàmica de recuperació i de reactivació de l’acti-
vitat més àgil que d’altres sectors de l’economia.

La política industrial del Govern de Catalunya incor-
pora com a novetat una orientació sectorial. Així, en el 
marc de l’estratègia RIS3, s’han definit set àmbits prio-
ritaris d’actuació en què a Catalunya hi ha massa crítica 
i en els quals s’han identificat avantatges competitius i 
potencial d’arrossegament. Per tal d’impulsar cadascun 
d’aquests set àmbits s’establiran programes d’actuació 
específics que a hores d’ara s’estan dissenyant.

A banda, l’Estratègia Industrial per a Catalunya pre-
veu implementar iniciatives transversals per incre-
mentar la competitivitat dels set àmbits definits. En 
aquest sentit, s’executen cinc polítiques instrumentals 
(clústers industrials, innovació, internacionalització, 
reactivació industrial i creixement empresarial) per tal 
d’accelerar la transformació del teixit productiu cap a 
activitats i models de negoci amb més valor afegit.

En aquest sentit, s’han inclòs punts com els àmbits 
sectorials líders i els entorns d’innovació als eixos de 
treball de la RIS3CAT, aprovada pel Govern el 4 de 
febrer de 2014.

Es refereix sobretot a currículums universitaris i d’FP, 
per tant escau a DGU i a Ensenyament.

Punt j) El Govern, a través del Departament d’Ense-
nyament ha posat en marxa diversos recursos per pro-
piciar la creació dels valors emprenedors (esforç, sa-
crifici, lideratge, estil de vida, etc.), entre l’alumnat 
d’FP i canviar la cultura conformista i subvenciona-
dora per una nova cultura emprenedora. Alguns d’a-
quests recursos són:

A nivell curricular, el foment de l’autoocupació s’in-
clou en els mòduls d’Empresa i Iniciativa Emprenedo-
ra, i de Síntesi en els cicles formatius de grau mitjà, i 
en el mòdul de Projecte en els cicles formatius de grau 
superior.

Pel que fa al mòdul d’Empresa i Iniciativa Emprene-
dora, s’imparteix en tots els cicles formatius d’àmbit 
LOE que, combinat amb el mòdul de Projecte o el mò-
dul de Síntesi, hauria de potenciar la generació de pro-
jectes innovadors per part de l’alumnat, els quals pu-
guin arribar a esdevenir en una bona idea de negoci 
que fomenti la creació d’un treball per compte propi o 
la creació d’una nova empresa.

Aquest mòdul inclou la formació necessària per a co-
nèixer els mecanismes de creació i gestió bàsica de les 
empreses, l’autoocupació, el desenvolupament de la 
responsabilitat social de les empreses així com la in-
novació i la creativitat en els processos i tècniques de 
la seva activitat laboral.
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El mòdul de síntesi s’imparteix en els cicles forma-
tius de grau mitjà i el mòdul de projecte en els cicles 
formatius de grau superior. Tenen per objecte la inte-
gració de diverses capacitats i coneixements del currí-
culum en un «projecte» que tingui en compte les vari-
ables tecnològiques i organitzatives relacionades amb 
el cicle formatiu. Molts d’aquests projectes són idees 
de negoci i de formació d’empreses i també fan un es-
tudi de viabilitat.

Els alumnes utilitzen els productes o idees de negoci 
realitzats en els mòduls de projecte o síntesi per pre-
sentar-los a diferents concursos sobre emprenedoria.

En relació amb la formació permanent del professorat, 
s’han realitzat diverses accions de formació. Algunes 
d’aquestes accions són:

– «Empresa i Iniciativa Emprenedora». (Cursos tele-
màtics organitzats conjuntament amb el Departament 
d’Empresa i Ocupació)

– «Iniciativa emprenedora i cultura empresarial». 
(Tallers presencials organitzats conjuntament amb la 
Cambra de Comerç de Barcelona)

– «Empresa i iniciativa emprenedora». (Cursos orga-
nitzats conjuntament amb l’empresa Projecte Univer-
sitat Empresa)

– «I si creés la meva pròpia empresa...?» (Cursos orga-
nitzats conjuntament amb l’empresa Voluntaris d’As-
sessoria Empresarial)

– Avancem-nos als problemes...! (Cursos organitzats 
conjuntament amb l’empresa Voluntaris d’Assessoria 
Empresarial)

– «Com posar en pràctica amb èxit el mòdul d’empre-
nedoria». (Cursos organitzats conjuntament amb la 
Fundació Escola d’Emprenedors)

– «Planificació i iniciativa emprenedora en petits ne-
gocis». (Cursos organitzats conjuntament amb Foment 
Nacional del Treball)

– «Cultura d’empresa i emprenedoria». (Cursos orga-
nitzats conjuntament amb l’institut Obert de Catalu-
nya)

– «Entrenar, explorar, idear, construir. Recursos edu-
catius per a emprendre». (Taller presencial organitzat 
per una experta en el sector com és la Sra. Maria 
Batet)

– «Com iniciar amb èxit l’FP Dual als centres?» (Cur-
sos presencials organitzats amb experts docents)

Altres eines i recursos són l’acord de Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya del 8 de novembre de 2011 que 
va suposar l’aprovació d’un conjunt de mesures per do-
nar impuls a la formació en valors emprenedors. Sota 
el nom «Catalunya, escola d’emprenedors», el Govern 
aposta per fomentar l’esperit emprenedor entre l’alum-
nat. Les mesures afecten totes les etapes educatives, 

tant obligatòries com postobligatòries –infantil i pri-
mària, secundària, batxillerat i formació professio-
nal–, defineixen les competències emprenedores i fi-
xen els corresponents objectius en les diferents etapes 
educatives.

En el curs 2012-13 es va endegar el programa d’em-
prenedoria L’EMPRESA A PROP que vol impulsar 
i desenvolupar en l’alumnat d’ensenyaments profes-
sionals capacitats emprenedores i la creació efectiva 
d’empreses, mitjançant la sensibilització per la cultura 
emprenedora en els centres de FP. El programa comp-
ta amb la participació de 45 centres treballant en xarxa 
en què participen dos docents de cada centre. Un dels 
dos docents ha d’estar impartint el mòdul d’Empresa i 
Iniciativa Emprenedora i l’altre, el mòdul de Síntesi o 
de Projecte. L’objectiu d’aquesta xarxa és fomentar la 
cultura emprenedora entre el professorat dels centres 
d’FP i crear un banc de recursos compartits que faci-
liti la transmissió d’aquesta cultura als seus alumnes.

Per tal de mostrar i promocionar els millors projec-
tes emprenedors que realitzen els alumnes, s’ha creat 
la Mostra de projectes emprenedors de l’FP a Catalu-
nya, en la qual hi participen els guanyadors o finalis-
tes de diversos concursos locals, organitzats per enti-
tats de promoció econòmica i empresarial d’arreu del 
territori. La Mostra representa per a les empreses una 
oportunitat única d’observar i contactar amb una re-
presentació del millor talent jove de les diferents famí-
lies professionals, recentment graduat durant el darrer 
curs escolar.

El programa InnovaFP és un programa de la Direcció 
General de Formació Professional i Ensenyaments de 
Règim Especial que posa al servei de les empreses i 
entitats de Catalunya una xarxa de centres de formació 
professional (FP) que ofereixen serveis d’innovació i 
transferència de coneixement.

Els centres d’FP del programa InnovaFP desenvolu-
pen projectes en col·laboració amb tot tipus d’entitats, 
fet que potencia el vincle entre els centres d’FP i les 
organitzacions, ja siguin empresarials, públiques, sen-
se ànim de lucre o unipersonals.

Des de la posada en marxa del Programa l’any 2011, 
s’han dut a terme nombrosos projectes de les diferents 
famílies professionals, de diversa magnitud, que han 
abastat tot el territori català i han donat servei a orga-
nismes públics i privats, a empreses i a emprenedors.

En el Programa hi tenen cabuda tres tipus de projectes:

– projectes proposats per empreses i entitats i desenvo-
lupats als centres;

– projectes que són d’interès tant per a empreses i en-
titats com per als centres, duts a terme pels centres;

– projectes d’iniciativa pròpia dels centres en els quals, 
un cop desenvolupats, col·laboren empreses i entitats 
per fer-ne el llançament.
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La proposta de formació dual a Catalunya, regulada 
per la resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, ofe-
reix un nou model de formació professional en al-
ternança que s’està consolidant progressivament. Per 
aquest motiu es va crear la Xarxa de suport d’FP dual 
que enguany agrupa els centres participants en sis di-
ferents xarxes de treball pel territori català. La missió 
de la Xarxa de suport d’FP dual és acompanyar i do-
nar suport als centres de Formació Professional que 
despleguen projectes de formació en alternança simple 
i dual. Els objectius generals són els següents:

– Millorar el servei de suport als centres que desenvo-
lupen projectes d’FP en alternança.

– Establir sinèrgies a partir de les diferents experiènci-
es dels centres de les xarxes.

– Consolidar els projectes d’FP en alternança.

Les reunions de les xarxes es conceben com a sessi-
ons de formació i sessions de treball per a la discus-
sió, reflexió i intercanvi d’experiències i propostes que 
possibilitaran el desenvolupament d’un cos de conei-
xements i bones pràctiques amb l’acompanyament de 
l’eina tecnològica de cursos Moodle dins la plataforma 
Odissea del departament d’Ensenyament.

Pel que fa al Pla d’empreses on-line, fruit de les bones 
pràctiques de la xarxa de centres emprenedors, es va 
crear una eina en plataforma virtual «moodle» per la 
realització de plans d’empresa on-line als centres. Per 
millorar l’eina i completar-la s’ha establert un grup de 
treball en què participen més de 70 docents.

Quant al campament d’innovació amb alumnat d’FP, 
el propòsit de l’esdeveniment és fomentar el pensa-
ment creatiu i la innovació, desenvolupar les  tècniques, 
els recursos mentals i les actituds necessàries perquè els 
participants puguin generar en el futur la seva pròpia 
idea de negoci. Es planteja un desafiament que dóna 
l’oportunitat als alumnes participants d’aprendre com 
desenvolupar-se en el món empresarial i aconseguir 
solucions viables i innovadores a problemes del món 
real, comptant amb l’assessorament de voluntaris del 
món de l’empresa.

Un cop realitzat el seu projecte d’empresa, cada equip 
presenta el resultat del mateix davant el públic i davant 
un jurat especialitzat, que valorarà el projecte guanya-
dor, tenint en compte els criteris de viabilitat, innova-
ció, projecció internacional, ocupabilitat, etc. Aquest 
campament s’ha realitzat en col·laboració amb la Fun-
dació Junior Achievement.

El Projecte «Habilitats per a l’èxit» té com a objectiu 
principal preparar els alumnes per al futur. Els alum-
nes analitzen les 16 habilitats necessàries per tenir 
èxit, aprenen a confeccionar el seu currículum vitae, 
analitzen com s’han de comportar en una entrevista la-
boral i reflexionen sobre la relació entre els seus èxits 
en els estudis i la seva futura ocupació.

Aquesta activitat s’ha realitzat en col·laboració amb la 
Fundació Junior Achievement.

El Projecte «Miniempreses: Young Ambitions» brinda 
als estudiants, al llarg de 15 sessions, una experiència 
pràctica de la presa de decisions empresarials a tra-
vés de la organització i creació d’una mini empresa. 
Compta amb la col·laboració de professors de centre i 
tutors i assessors voluntaris de la comunitat empresa-
rial, els participants adquireixen els coneixements ne-
cessaris per desenvolupar una empresa «des de zero».

Aquesta activitat s’ha realitzat en col·laboració amb la 
Fundació Junior Achievement.

Finalment, amb l’objectiu de fomentar l’emprenedo-
ria i engrescar l’alumnat d’FP es va desenvolupar el 
projecte ENT-TEACH (http://www.ent-teach.eu/) en-
tre diversos partners de països europeus, entre ells la 
Cambra de Comerç de BCN. El projecte ENT-TEACH 
va consistir en l’elaboració de materials per al profes-
sorat i l’alumnat en varis idiomes per desenvolupar 25 
competències d’Emprenedoria en 7 temes. Cadascun 
dels temes inclouen: documentació.pdf, qüestionaris, 
definicions, bibliografia, vídeos i pràctiques concretes 
(casos pràctics). Tots els materials són de lliure accés a 
la web. Dins la xarxa d’Emprenedoria de centres d’FP 
es va fer la prova pilot de funcionament d’un parell de 
temes del materials d’ENT-TEACH, a mes a més de 
fer-ne la seva presentació oficial dins la sessió de tro-
bada dels centres de la xarxa del 16 de gener de 2014 a 
l’INS Vall d’Hebron.

Punt k) Tots els processos d’assignació de recursos 
per la via de convocatòries de concurrència competi-
tiva gaudeixen de màxima transparència, i l’objectiu 
del Govern és seguir aplicant els mateixos criteris per 
assolir màxima qualitat en el procés. Es treballa inten-
sament amb els agents del sistema la millora contínua 
d’aquests procediments a les agències finançadores, en 
especial l’AGAUR.

D’altra banda, ACCIÓ, com a organisme dependent de 
la Generalitat de Catalunya, ofereix ajuts a fons per-
dut per al desenvolupament de projectes empresarials, 
en matèries d’innovació, internacionalització, atrac-
ció d’inversions i creixement empresarial. Cal tenir en 
compte que, totes les ordres d’ajut per a projectes que 
es publiquen són a través de concurrència competitiva.

A banda, ACCIÓ ha signat convenis amb els Centres 
Tecnològics que formen part de la xarxa TECNIO que 
es basen en paràmetres preestablerts, però que estan 
fora de la concurrència competitiva donades les carac-
terístiques de la pròpia xarxa i del procés d’integració 
que s’està duent a terme.

Punt l) Des del Departament d’Empresa i Ocupació, 
en compliment de la Resolució 267/X, sobre la crea-
ció del sistema de patent única europea, el conseller 
d’Empresa i Ocupació va sol·licitar al ministre d’In-
dústria, Energia i Turisme, mitjançant carta, que el 
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Govern de l’Estat considerés la decisió de no adhesió a 
l’acord i tingués en compte els beneficis en termes de 
competitivitat i impuls a l’activitat de recerca i desen-
volupament que representa per a les empreses de Cata-
lunya i la nostra estructura tecnològica.

El subsecretari del Gabinet Tècnic del Ministeri d’In-
dústria, Energia i Turisme va respondre que el Govern 
de l’Estat considera que l’exclusió del castellà del rè-
gim lingüístic aprovat és una discriminació que po-
sa a les empreses espanyoles en un nivell inferior de 
competitivitat enfront d’empreses que comparteixen 
una llengua de procediment de l’Oficina Europea de 
Patents (això és, anglès francès o alemany) i, per tant, 
afecta negativament a les empreses espanyoles al mer-
cat únic europeu.

Quant al fet que la posició de l’Estat dificultarà l’ac-
cés de les empreses al sistema, li va comunicar que 
les empreses podran utilitzar la nova patent unitària 
creada pel sistema de cooperació reforçada encara que 
l’estat no participi en el mateix.

Punt m) S’ha tirat endavant la convocatòria 2014 de 
Doctorats industrials. El Govern ha cofinançat 76 pro-
jectes de la convocatòria 2014, 16 més que en la prime-
ra edició. Així mateix, s’han atorgat 8 ajuts específics. 
Amb els resultats obtinguts, s’assoleix una continuïtat 
d’aquest programa impulsat pel Govern per millorar la 
competitivitat i internacionalització del teixit industri-
al i aconseguir quotes més altes de transferència de co-
neixement. En la convocatòria de 2015 s’espera assolir 
l’objectiu de 100 posicions en convocatòria contínua.

Barcelona, 30 de gener de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Moció 133/X, 
sobre la creació del Registre de professio-
nals sanitaris de Catalunya
Tram. 390-00133/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 103889 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 133/X, sobre la creació del Re-
gistre de professionals sanitaris de Catalunya (tram. 
390-00133/10), us informo del següent:

En data 28 de novembre de 2013 es va publicar al 
DOGC el Decret 256/2013, de 26 de novembre, pel 
qual es crea el registre de professionals sanitaris de 

Catalunya i s’estableixen els criteris generals i requi-
sits mínims dels registres públics de professionals sa-
nitaris en l’àmbit de Catalunya.

La disposició addicional única d’aquest Decret esta-
bleix que la implementació i la interconnexió del Re-
gistre de professionals sanitaris de Catalunya amb els 
registres inclosos en el capítol III d’aquest Decret s’ha 
de dur a terme en el termini màxim de dos anys comp-
tats a partir de la seva entrada en vigor.

Des de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya es gestiona l’aplicatiu tecnològic del Re-
gistre de professionals sanitaris de Catalunya, s’han 
efectuat els requeriments de complementació de la 
informació als agents obligats i s’està obtenint i inte-
grant les dades dels professionals inclosos en l’àmbit 
d’aplicació del Registre. Actualment s’han rebut més 
de 200.000 registres de dades que afecten més de 
176.000 professionals que cal filtrar per evitar dupli-
citats, incongruències o errades. Les dades han estat 
facilitades pels col·legis i organitzacions professionals, 
centres i entitats de provisió de serveis.

Alhora, s’està efectuant la delimitació dels camps més 
prioritaris i la incorporació de criteris de validació de 
les dades.

Finalitzat el procés de depuració i tractament de la in-
formació, es faran explotacions que permetin assolir 
les funcions previstes pel Registre de Professionals 
Sanitaris de Catalunya establertes a l’article 5 del De-
cret 256/2013, tenint en compte que el termini per im-
plementar-ho fineix el dia 29 de novembre de 2015, 
d’acord amb la disposició addicional única del Decret 
256/2013, anteriorment citada.

Barcelona, 23 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 141/X, 
sobre l’execució dels pressupostos de la 
Generalitat per al 2014 i les perspectives per 
al 2015
Tram. 390-00141/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 104487 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 141/X, sobre l’execució dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2014 i les pers-
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pectives per al 2015 (tram. 390-00141/10), us informo 
del següent: 

Pel que fa al punt 1.a) la informació sobre entitats fi-
nanceres creditores es tracta d’informació sensible des 
de la vessant de la normativa de protecció de dades. La 
informació sobre endeutament la podeu trobar a l’en-
llaç següent: 

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/re-
lacio_amb_inversors/endeutament/

En relació amb la informació del Pla de pagaments a 
proveïdors, el Govern treballa per poder pagar puntu-
alment cada mes als proveïdors amb l’objectiu de com-
plir la normativa sobre morositat, però la incertesa 
dels ingressos i les dificultats de liquiditat no perme-
ten una regularitat en el pagament. No obstant, es pu-
bliquen en el web del Departament d’Economia i Co-
neixement les dades sobre el període mig de pagament 
a proveïdors que permeten fer un seguiment del seu 
estat. El càlcul es fa seguint la metodologia fixada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Cal 
tenir en compte que, a mesura que es vagin calculant 
i publicant les dades mensuals, s’anirà perfeccionant i 
estabilitzant la sèrie: 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_eco-
nomia_sp_tresoreria/arxius/Periode_mitja_de_
pagament_a_proveidors/PMP.pdf

Referent al punt 1.b), d’acord amb l’article 79 del text 
refós de la llei de finances públiques, la Intervenció 
General tramet al Parlament, a títol informatiu i d’es-
tudi per a la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, trimestralment i dintre del trimestre següent, 
l’estat mensual d’execució del pressupost de la Gene-
ralitat i de les seves modificacions. La Intervenció Ge-
neral està treballant per millorar la informació actual 
que es tramet al Parlament, informació que és molt de-
tallada.

En relació amb el punt 3.a), en el projecte de la Llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015 s’ha incorporat la recuperació de la paga extra-
ordinària i el sou i la jornada completa del personal 
interí.

Pel que fa al punt 3.b), l’Agència Tributària de Catalu-
nya ha redactat el projecte de Pla de Prevenció i Lluita 
contra el Frau Fiscal 2015-2018, que ha de ser apro-
vat per la Junta de Govern d’aquesta Agència. Un cop 
aprovat, es donarà trasllat en aquest Parlament.

En aquest Pla s’ha previst la dotació dels recursos hu-
mans i materials necessaris per a la seva execució, en 
el marc dels tributs actualment recaptats i gestionats 
per la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’asso-
lir índexs de compliment fiscal homologables amb els 
països més avançats del nostre entorn, que permetin 
combatre eficaçment l’economia submergida i el frau 
fiscal.

Relatiu al punt 5, el Govern va sol·licitar el passat mes 
de setembre al Ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques la concessió a la Generalitat de bestretes per 
l’import que correspongui del Fons de Competitivi-
tat a partir de l’exercici 2014. La liquidació dels re-
cursos d’aquests fons es produeixen dos anys després 
de l’exercici en el qual es van produir. Així, els recur-
sos procedents del Fons de Competitivitat de l’exer-
cici 2014 no es liquidaran fins a l’any 2016. Tenint en 
compte això i que aquest any no es modificarà el mo-
del de finançament, el Govern va sol·licitar l’atorga-
ment de bestretes a partir del 2014 per l’import que 
correspongui a aquests fons aquests anys. L’Executiu 
apel·lava així a la lleialtat institucional i a la confiança 
legítima i justificava aquesta sol·licitud per les greus 
tensions de tresoreria i pel perjudici que produeix en 
les finances de la Generalitat la liquidació tardana 
del fons. El passat 6 de novembre, el secretari d’Estat 
d’Administracions Públiques, Antonio Beteta, va de-
negar aquesta petició de Catalunya, una petició com-
partida amb altres comunitats autònomes.

Per altra part, el 31 d’octubre el Govern va sol·licitar al 
Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques una 
revisió de les bestretes del model de finançament en 
base a l’evolució de la recaptació estatal, per sobre de 
les previsions pressupostàries. El passat 20 de novem-
bre el secretari d’Estat d’Administracions Públiques 
va denegar aquesta sol·licitud.

Cal fer referència també al requeriment presentat el 
passat mes d’agost pel conseller d’Economia i Conei-
xement, en nom de la Generalitat, al Ministeri d’Hi-
senda davant la negativa del Govern de l’Estat a re-
visar, tal com preveu la llei, el model de finançament 
autonòmic. El sistema de finançament revisat hauria 
d’haver entrat en vigor l’1 de gener del 2014, ja que se-
gons la llei orgànica de finançament de comunitats au-
tònomes (LOFCA), l’Estatut d’autonomia i la llei que 
regula l’actual sistema de finançament, s’ha d’actualit-
zar cada cinc anys. Aquest requeriment es deriva d’un 
acord de Govern, en el qual es va acordar també que 
en el cas que no sigui atès, el Govern també ha auto-
ritzat al conseller d’Economia i Coneixement a inter-
posar el recurs contenciós administratiu corresponent.

El projecte de pressupost de la Generalitat per al 2015 
inclou uns ingressos que el Govern considera que 
són un deute històric de l’Estat envers la Generalitat. 
Aquests recursos són: 

– La previsió d’una bestreta del fons de competitivitat 
per un import de 789 milions d’euros, en concordança 
amb la petició anterior.

– El compliment dels compromisos derivats de la Dis-
posició addicional 3a. de l’Estatut pendents de la li-
quidació de l’any 2008 per un import de 759 milions 
d’euros, que varen ser aprovats a la Comissió Bilate-
ral Estat-Generalitat el 19 de juliol de l’any 2011. Cal 

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/relacio_amb_inversors/endeutament/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/relacio_amb_inversors/endeutament/
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_sp_tresoreria/arxius/Periode_mitja_de_pagament_a_proveidors/PMP.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_sp_tresoreria/arxius/Periode_mitja_de_pagament_a_proveidors/PMP.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_sp_tresoreria/arxius/Periode_mitja_de_pagament_a_proveidors/PMP.pdf
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recordar el recurs contenciós administratiu plantejat a 
l’Estat per aquesta qüestió.

– La compensació per l’impost de dipòsits bancaris de 
la Generalitat, per un import de 635 milions d’euros.

Barcelona, 4 de febrer de 2015 

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Moció 143/X, 
sobre les mesures per a bastir les estructu-
res d’estat necessàries per a la transició na-
cional
Tram. 390-00143/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 104508 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament i, per tal de donar compliment a la Mo-
ció 143/X del Parlament de Catalunya, sobre les mesu-
res per a bastir les estructures d’estat necessàries per 
la transició nacional (390-00143/10), sol·licito pròrroga 
del termini de la tramitació de referència.

Barcelona, 4 de febrer de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de la Presidèn-
cia (reg. 104508).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 13.03.2015 al 02.04.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 07.04.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

Control del compliment de la Moció 149/X, 
sobre les relacions entre la sanitat pública i 
la privada i sobre la gestió estatal de la crisi 
de l’Ebola
Tram. 390-00149/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 103890 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a l’apartat 2.c de la Moció 149/X, sobre 
les relacions entre la sanitat pública i la privada i so-
bre la gestió estatal de la crisi de l’Ebola (tram. 390-
00149/10), us informo del següent:

La derivació de pacients entre centres del Siscat forma 
part d’un model de col·laboració entre els hospitals del 
sistema sanitari públic, que funcionen en xarxa, i que 
s’organitza amb criteris clínics, de cooperació i d’efici-
ència, la qual cosa suposa ajustar la complexitat de l’as-
sistència a la capacitat de resolució del centre receptor 
i garantir la capacitat necessària per tal de resoldre les 
complicacions que puguin sorgir en cada cas.

Alhora, d’acord amb el Decret 354/2002, de 24 de de-
sembre, pel qual s’estableixen els terminis màxims 
d’accés a determinats procediments quirúrgics, per tal 
de fer efectiva la garantia de terminis màxims d’espera 
que tenen determinades prestacions sanitàries, com és 
el cas d’algunes intervencions quirúrgiques, el Servei 
Català de la Salut ha de poder oferir, d’ofici o a petició 
de les persones usuàries, la possibilitat de derivació a 
altres centres quan consideri previsible que aquesta 
prestació no es podrà fer efectiva en els terminis mà-
xims fixats. Aquestes derivacions, quantitativament 
poc rellevants, sempre es realitzen amb la conformitat 
expressa de les persones usuàries. L’articulat del futur 
decret d’accessibilitat a prestacions sanitàries a càr-
rec del CatSalut, que actualitzarà el Decret 354/2002, 
contindrà previsions en aquest mateix sentit.

Pel que fa a la publicació dels contractes, en les prope-
res setmanes tots els convenis i contractes de prestació 
de serveis sanitaris que el CatSalut ha establert amb 
els proveïdors del Siscat corresponents a l’exercici 
2014, amb independència del tipus de titularitat, seran 
publicats al Registre de convenis i contractes. Aquest 
registre, consultable al web del Servei, conté el núme-
ro de registre del contracte o conveni, la identificació 
de l’entitat contractant, de la persona física o jurídica 
contractada, l’objecte del contracte o conveni i els im-
ports anuals. Alhora, donant compliment al punt quart 
de la Moció 96/X, del Parlament de Catalunya, sobre 
les polítiques de salut i el futur del sistema sanitari pú-
blic, el Servei Català de la Salut ha iniciat recentment 
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la publicació al seu lloc web de tots els convenis i con-
tractes que ha establert amb els proveïdors assistenci-
als de serveis sanitaris.

Quant a la inclusió en les clàusules de la contracta-
ció per al 2015 de l’exigència que els hospitals tinguin 
contractada l’activitat adequada per no haver de deri-
var pacients dels quals siguin centre de referència, cal 
dir que el procés de contractació anual ja es fa d’acord 
a aquesta previsió. Tot i així, durant l’any es produei-
xen situacions que puntualment demanen derivar pa-
cients entre centres, com és el cas de la necessitat de 
reubicar pacients en centres de diferent nivell de com-
plexitat d’acord a criteris clínics, o de pacients que es 
troben propers a exhaurir els terminis garantits per a 
determinats procediments.

Barcelona, 30 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 170/X, 
sobre el Centre Recreatiu i Turístic de Vila-
seca i Salou
Tram. 390-00170/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 10.02.2015

Control del compliment de la Moció 171/X, 
sobre les adjudicacions d’activitat i les retri-
bucions dels directius del sector sanitari
Tram. 390-00171/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 10.02.2015

Control del compliment de la Moció 172/X, 
sobre transparència i contractació en el sis-
tema sanitari
Tram. 390-00172/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 10.02.2015

Control del compliment de la Moció 173/X, 
sobre el canvi climàtic
Tram. 390-00173/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 10.02.2015

Control del compliment de la Moció 174/X, 
sobre l’acció exterior
Tram. 390-00174/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 10.02.2015

Control del compliment de la Moció 175/X, 
sobre l’acord de lliure comerç i inversi-
ons entre la Unió Europea i els Estats Units 
(TTIP)
Tram. 390-00175/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 10.02.2015
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones amb el conse-
ller de la Presidència sobre la creació d’un 
grup de treball per a avaluar les propostes 
de racionalització dels horaris de la platafor-
ma Ara És l’Hora
Tram. 354-00275/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 20 de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, tinguda l’11.02.2015, DSPC-C 616.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones amb la conse-
llera de Benestar Social i Família sobre les 
actuacions davant l’increment de morts per 
violència masclista el 2014
Tram. 354-00366/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 20, tin-
guda l’11.02.2015, DSPC-C 616.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones amb la con-
sellera de Benestar Social i Família sobre el 
programa de mesures per a atendre els fills 
de les dones que pateixen violència masclis-
ta
Tram. 354-00367/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 20, tin-
guda l’11.02.2015, DSPC-C 616.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia i Drets Humans amb el 
conseller de Justícia sobre les polítiques de 
concessió del tercer grau a persones con-
demnades per delictes de frau i corrupció
Tram. 354-00382/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 102515).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans, 10.02.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el desplegament del protocol de repa-
ració del dany per a la indemnització de les 
víctimes d’actuacions de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00385/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 103642).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el dispositiu policial de l’operació Pan-
dora
Tram. 354-00386/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: David Companyon i 
Costa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 103848).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.



16 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 494

4.53.05. INFORMACIó 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les actuacions del Govern amb relació a 
la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 354-00387/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 104250).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les actuacions del Govern amb relació a 
la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 354-00388/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 104276).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller de Territori i 
Sostenibilitat sobre les actuacions del Go-
vern amb relació a la nevada del 4 de febrer 
de 2015
Tram. 354-00389/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 104510).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
06.02.2015.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’Eva Menor, 
alcaldessa de Badia del Vallès (Vallès Oc-
cidental), amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 
de febrer, de creació del municipi de Badia 
per segregació de part dels termes munici-
pals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 352-02605/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 54, tin-
guda l’11.02.2015, DSPC-C 612.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de 
Badia per segregació de part dels termes 
municipals de Barberà del Vallès i de Cerda-
nyola del Vallès
Tram. 352-02606/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 54, tin-
guda l’11.02.2015, DSPC-C 612.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Departament d’Economia i Co-
neixement amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 
de febrer, de creació del municipi de Badia 
per segregació de part dels termes munici-
pals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 352-02607/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 54, tin-
guda l’11.02.2015, DSPC-C 612.
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Proposta de compareixença de l’alcaldessa 
de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de crea-
ció del municipi de Badia per segregació de 
part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02608/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 54, tin-
guda l’11.02.2015, DSPC-C 612.

Proposta de compareixença de Joaquim So-
lé i Vilanova, catedràtic d’hisenda pública 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del 
municipi de Badia per segregació de part 
dels termes municipals de Barberà del Va-
llès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02609/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 54, tin-
guda l’11.02.2015, DSPC-C 612.

Proposta de compareixença d’Eva Menor 
Contador, alcaldessa de Badia del Vallès 
(Vallès Occidental), amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
del 22 de febrer, de creació del municipi de 
Badia per segregació de part dels termes 
municipals de Barberà del Vallès i de Cerda-
nyola del Vallès
Tram. 352-02610/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 54, tin-
guda l’11.02.2015, DSPC-C 612.

Proposta de compareixença de Ricard Fer-
nández Ontiveros, director general de Suara 
Cooperativa, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 
de febrer, de creació del municipi de Badia 
per segregació de part dels termes munici-
pals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 352-02611/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 54, tin-
guda l’11.02.2015, DSPC-C 612.

Proposta de compareixença de Francesc 
Granell, catedràtic d’organització econòmi-
ca internacional de la Universitat de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/1994, del 22 de fe-
brer, de creació del municipi de Badia per 
segregació de part dels termes municipals 
de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del 
Vallès
Tram. 352-02612/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 54, tinguda l’11.02.2015, DSPC-C 612.

Proposta de compareixença de Joaquim So-
lé i Vilanova, catedràtic d’hisenda pública de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, del 22 de febrer, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02613/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 54, tin-
guda l’11.02.2015, DSPC-C 612.
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Proposta de compareixença de Joaquim Je-
sús Duran Redondo, portaveu de l’Alternati-
va d’Esquerres per Badia a l’Ajuntament de 
Badia del Vallès, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 
22 de febrer, de creació del municipi de Ba-
dia per segregació de part dels termes mu-
nicipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyo-
la del Vallès
Tram. 352-02614/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 54 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda l’11.02.2015, DSPC-C 612.

Proposta de compareixença d’Eva Menor, 
alcaldessa de Badia del Vallès, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del 
municipi de Badia per segregació de part 
dels termes municipals de Barberà del Va-
llès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02615/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 54, tin-
guda l’11.02.2015, DSPC-C 612.

Proposta de compareixença de l’interventor 
de l’Ajuntament de Badia del Vallès amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de crea-
ció del municipi de Badia per segregació de 
part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02616/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 54, tin-
guda l’11.02.2015, DSPC-C 612.

Proposta de compareixença de Joaquim So-
lé i Vilanova, catedràtic d’hisenda pública de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, del 22 de febrer, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02617/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 54, tin-
guda l’11.02.2015, DSPC-C 612.

Sol·licitud de compareixença d’Abuy Nfubea, 
president de la Confederació Panafricanista 
d’Espanya, davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre les acti-
vitats i els objectius de la Confederació pel 
que fa a la condemna de l’esclavitud i el re-
coneixement de la comunitat negra a Cata-
lunya
Tram. 356-00925/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 20, 
tinguda l’11.02.2015, DSPC-C 616.

Sol·licitud de compareixença de Martí Boa-
da, professor titular del Departament de Ge-
ografia de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i investigador de l’Institut de Ciència 
i Tecnologia Ambientals d’aquesta universi-
tat, davant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què expliqui el projecte del museu europeu 
dels boscos
Tram. 356-00955/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adop-
tat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, en la sessió 19, tinguda 
l’11.02.2015, DSPC-C 615.
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Sol·licitud de compareixença de Montse Pi-
neda, portaveu del grup que ha elaborat l’in-
forme de la Plataforma Cedaw Ombra, da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè expliqui aquest informe
Tram. 356-00961/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 20, 
tinguda l’11.02.2015, DSPC-C 616.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre les presumptes 
agressions a un jove al parc del Pou de la Fi-
guera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 356-00983/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 103623).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’Inte-
rior perquè informi sobre l’actuació policial 
que va tenir lloc al voltant del carrer del Pou 
de la Figuera, de Barcelona, el 28 de gener 
de 2015
Tram. 356-01023/10

Sol·licitud

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 103647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre la identificació i 
l’escorcoll policial d’un menor a l’estació de 
tren de Tarragona el 24 de gener de 2015
Tram. 356-01024/10

Sol·licitud

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 103648).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Tar-
radellas Espuny, director de la Represen-
tació de la Comissió Europea a Barcelona, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè presenti el 
Programa de treball de la Comissió Europea 
per al 2015
Tram. 356-01091/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió 23, tinguda el 06.02.2015, DSPC-C 608.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre la situació dels bombers 
voluntaris
Tram. 356-01092/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 104247).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les actuaci-
ons del Govern amb relació a la nevada del 4 
de febrer de 2015
Tram. 356-01093/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 104248).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Protecció Civil davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les actuaci-
ons del Govern amb relació a la nevada del 4 
de febrer de 2015
Tram. 356-01094/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 104249).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’Inte-
rior perquè informi sobre les actuacions del 
Govern amb relació a la nevada del 4 de fe-
brer de 2015
Tram. 356-01095/10

Sol·licitud

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 104277).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Protecció Civil davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les actuaci-
ons del Govern amb relació a la nevada del 4 
de febrer de 2015
Tram. 356-01096/10

Sol·licitud

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 104278).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les actuaci-
ons del Govern amb relació a la nevada del 4 
de febrer de 2015
Tram. 356-01097/10

Sol·licitud

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 104279).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Infraestructures de Mobilitat Terres-
tre davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi sobre les actuacions del Govern amb 
relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 356-01098/10

Sol·licitud

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 104280).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
06.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Abertis davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre les actuacions 
d’Abertis amb relació a la nevada del 4 de 
febrer de 2015
Tram. 356-01099/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 104334).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Meteorològic de Catalunya davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre les 
actuacions del Servei Meteorològic de Cata-
lunya amb relació a la nevada del 4 de febrer 
de 2015
Tram. 356-01100/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 104335).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern de l’Estat davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les actuaci-
ons de l’Administració de l’Estat amb relació 
a la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 356-01101/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 104336).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Alcalà Espunyes, president de l’Associació 
de Bombers Voluntaris de Catalunya, davant 
la Comissió d’Interior perquè expliqui la situ-
ació dels bombers voluntaris i dels parcs de 
bombers voluntaris
Tram. 356-01102/10

Sol·licitud

Presentació: David Companyon i Costa, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 104588).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
06.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Cárdenas, president de l’Associació per a la 
Defensa del Menor, davant la Comissió de la 
Infància perquè informi sobre les mesures 
que l’Associació proposa per a l’acolliment i 
l’adopció de menors
Tram. 356-01108/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 104713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 10.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Comunitat Bahá’í de Barce-
lona davant la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea perquè expliqui la situació 
dels bahaistes a l’Iran
Tram. 356-01112/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Pascal i Capdevila, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, David Pérez Ibáñez, del Grup Parla-
mentari Socialista, Juan Milián Querol, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vilà 
Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 
Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 104882).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 11.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Català del Moviment 
Europeu davant la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea perquè expliqui les acti-
vitats europeistes del Consell
Tram. 356-01113/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Pascal i Capdevila, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, David Pérez Ibáñez, del Grup Parla-
mentari Socialista, Juan Milián Querol, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vilà 
Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 
Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 104883).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 11.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Joan Pe-
re Queralt, responsable del Servei de Medi 
Obert i Serveis Socials, davant la Comissió 
de Justícia i Drets Humans perquè infor-
mi sobre l’enderroc del Centre Penitenciari 
Obert 1 de Barcelona i el trasllat dels interns
Tram. 356-01114/10

Sol·licitud

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 104884).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 10.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Presons davant la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans perquè informi sobre 
l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de 
Barcelona i el trasllat dels interns
Tram. 356-01115/10

Sol·licitud

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 104885).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 10.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri general de Justícia davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi so-
bre l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 
1 de Barcelona i el trasllat dels interns
Tram. 356-01116/10

Sol·licitud

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 104886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 10.02.2015.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre les actuacions 
davant l’increment de morts per violència 
masclista el 2014
Tram. 355-00195/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones, en 
la sessió 20, tinguda l’11.02.2015, DSPC-C 616.

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre el programa de 
mesures per a atendre els fills de les dones 
que pateixen violència masclista
Tram. 355-00196/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones, en 
la sessió 20, tinguda l’11.02.2015, DSPC-C 616.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00850/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 614.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 353-00851/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 614.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 353-00856/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la  Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 614.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 353-00857/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 614.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 353-00858/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 614.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació per a la Promoció del Transport Pú-
blic amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 353-00859/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 614.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma Stop Pujades amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalu-
nya
Tram. 353-00860/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 614.
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Compareixença d’una representació de 
Transports Metropolitans de Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00867/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 614.

Compareixença d’una representació de Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00869/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 614.

Compareixença d’una representació de 
Renfe amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 353-00870/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 32 de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, tinguda l’11.02.2015, DSPC-C 614.

Compareixença d’una representació de Ro-
dalies de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00871/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 32 de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, tinguda l’11.02.2015, DSPC-C 614.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana d’Auto-
transport de Viatgers amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00872/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 614.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Consumidors en Acció de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 353-00873/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 614.

Compareixença d’una representació de la 
fundació El Llindar amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 353-00990/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01005/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01006/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença de Montse Tarridas i Lucía 
Albardíaz, en representació del projecte DI-
Dàctica, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Ca-
talunya
Tram. 353-01007/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença de Francesc Roca, director 
de l’Institut Comte de Rius, de Tarragona, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01008/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença d’Anna Mates, directora de 
Formació de la Fundació Eduard Soler, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01011/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença de Francesc Solà, expresi-
dent de la Fundació Eduard Soler, amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 353-01012/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01013/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença de Joan Ramon Dolcet, 
consultor de formació professional de la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01014/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença de Ricard Coma Montoro, 
director de l’Escola Pia Diputació i exgerent 
de la Fundació BCN Formació Professional, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01015/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.
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Compareixença d’una representació de la 
Confederació de Centres Autònoms d’Ense-
nyament de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professi-
onal de Catalunya
Tram. 353-01017/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença d’una representació de l’Or-
ganització Empresarial Catalana de la For-
mació amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Ca-
talunya
Tram. 353-01018/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença d’una representació de Dis-
capacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01019/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació La Carena amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 353-01021/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença d’una representació del Fò-
rum de Ciutats amb Consell de Formació 
Professional amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01023/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença de Jaume Barniol, en repre-
sentació de la Fundació Lacetània, amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 353-01033/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença de Tomàs Segundo, coor-
dinador del Centre Integral de la Garrotxa, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01035/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença d’Isidre Garcia, director de 
l’Institut Salvador Seguí, de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01036/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.



16 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 494

4.53.15. INFORMACIó 91

Compareixença de José Abascal, director 
de l’Institut Salesians de Sarrià, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01060/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació BCN Formació Professional amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01066/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 613.

Compareixença d’una representació de l’As-
semblea d’Aturats amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01105/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Agències de Col·locació 
i Empreses de Recol·locació amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 353-01106/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’Albert Colomer, director 
executiu de la Fundació Privada per a la Pro-
moció de l’Autoocupació a Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01107/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana de la For-
mació amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01108/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació de Centres Autònoms d’Ense-
nyament de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01109/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Dones per la Inserció Laboral 
- Fundació Surt amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01110/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats d’Empreses d’Inser-
ció de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01111/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana 
Empresa amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01112/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01113/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01114/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de la 
Cecot amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01115/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de Direcció i Desenvo-
lupament de Persones (Aedipe) amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 353-01116/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença de Marc Bonavia, president 
de l’Associació de Joves Empresaris de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01117/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Executius, Directius i 
Empresaris amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01118/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.
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Compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 353-01119/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació del 
Cercle d’Economia amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01120/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 34 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 09.02.2015, DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01121/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 353-01122/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 353-01123/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de la 
Central Sindical Independent i de Funciona-
ris a la secció sindical del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01124/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 353-01125/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.

Compareixença de Teresa Crespo, presi-
denta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 353-01126/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.
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Compareixença d’una representació de les 
entitats Ecom, Acapps i Actas amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 353-01127/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.

Compareixença d’una representació de Dis-
capacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 353-01128/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.

Compareixença de M. Àngels Valls, respon-
sable de formació i inserció de Càritas, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01129/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01130/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 353-01131/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació del 
Consorci Ripollès Desenvolupament amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01132/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació del 
Consorci per a la Promoció dels Municipis 
del Moianès amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01133/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’Andreu Cruañas i Acos-
ta, exdirector del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01134/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.
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Compareixença de Manuel Romero i Colo-
mé, exdirector del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01135/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.

Compareixença de Francesc Castellana Are-
gall, exdirector del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya i expert en matèria de treball, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01136/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.

Compareixença de Joan Josep Berbel Sán-
chez, exdirector del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01137/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.

Compareixença de Francesc Gelida, persona 
amb experiència com a orientador del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupa-
ció i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01140/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.

Compareixença d’una representació de l’Or-
ganització Internacional del Treball amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01141/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.

Compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01142/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença de Mercè Garau i Blanes, 
experta del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01143/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 34 de la Comissió d’Empresa 
i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, DSPC-C 609.

Compareixença d’Eduardo Rojo Torrecillas, 
en representació de l’Institut d’Estudis del 
Treball de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya
Tram. 353-01144/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.
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Compareixença d’Andreu Lope Peña, pro-
fessor de sociologia de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i expert en polítiques 
d’ocupació local, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01145/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.

Compareixença de Fausto Miguélez Lo-
bo, catedràtic de sociologia de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona i expert en po-
lítiques d’ocupació i relacions laborals, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01146/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença de José Adelantado, profes-
sor de sociologia de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01148/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.

Compareixença de Raül Ramos Lobo, en re-
presentació d’AQR-Irea, Econometria, Esta-
dística i Economia Espanyola de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01149/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.

Compareixença de Josep Maria Vilalta Ver-
dú, secretari executiu de l’Associació Cata-
lana d’Universitats Públiques, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 353-01150/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.

Compareixença de Valeriano Gómez, expert 
en polítiques actives, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01153/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.

Compareixença de Jaime López Cossio, ex-
director general de Formació i Ocupació de 
la Xunta de Galicia, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01156/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.
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Compareixença de Josep Lluís Argemí Va-
lle, consultor i expert en formació, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01157/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 10.02.2015, 
DSPC-C 611.

Compareixença de l’alcalde de Solsona, 
amb motiu de l’impuls que l’Ajuntament de 
Solsona ha fet de projectes de promoció de 
l’ocupabilitat de treballadors desocupats 
provinents d’una activitat industrial en cri-
si, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 353-01158/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de la 
Intersindical-CSC amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01159/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 09.02.2015, 
DSPC-C 609.

Compareixença d’una representació de 
l’Observatori Dona, Empresa i Economia da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre la situació de les dones 
en els consells d’administració de les em-
preses
Tram. 357-00661/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda l’11.02.2015, 
DSPC-C 616.

Compareixença del president de la Generali-
tat de Catalunya davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01125/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 
09.02.2015, DSPC-C 610.

Compareixença de Ferran Tarradellas Es-
puny, director de la Representació de la 
Comissió Europea a Barcelona, davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a presentar el Programa de 
treball de la Comissió Europea per al 2015
Tram. 357-01168/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 23, tinguda el 06.02.2015, 
DSPC-C 608.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 06.02.2015, DSPC-C 608.
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Compareixença de Martí Boada, professor 
titular del Departament de Geografia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i inves-
tigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals d’aquesta universitat, davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a explicar el 
projecte del museu europeu dels boscos
Tram. 357-01169/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 19, tin-
guda l’11.02.2015, DSPC-C 615.

Compareixença d’Abuy Nfubea, president de 
la Confederació Panafricanista d’Espanya, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes per a informar sobre les activitats i els 
objectius de la Confederació pel que fa a la 
condemna de l’esclavitud i el reconeixement 
de la comunitat negra a Catalunya
Tram. 357-01170/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió 20, tinguda l’11.02.2015, DSPC-C 616.

Compareixença de Montse Pineda, porta-
veu del grup que ha elaborat l’informe de la 
Plataforma Cedaw Ombra, davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones per a explicar 
aquest informe
Tram. 357-01171/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió 20, tinguda l’11.02.2015, DSPC-C 616.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària 49

Convocada per al 18 de febrer de 2015

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del Ple del Parlament, el 18 de 
febrer de 2015, a les 10.00 h, al Saló de Sessions.

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 18 de febrer, a les 10.00 h).

2. Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica. Tram. 200-00037/10. Govern de la Gene-
ralitat. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat (text presentat: BOPC 476, 9).

3. Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Cata-
lunya. Tram. 200-00032/10. Govern de la Generalitat. 
Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 
(text presentat: BOPC 445, 12).

4. Projecte de llei de l’exercici de les professions titula-
des i dels col·legis professionals. Tram. 200-00030/10. 
Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació 
de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 421, 
36).

5. Proposició de llei electoral de Catalunya. Tram. 
202-00059/08. Comissió Promotora. Debat de totali-
tat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: 
BOPC/VIII, 636, 87) (aquest punt es debatrà el 19 de 
febrer, a les 10.00 h).

6. Interpel·lació al Govern sobre les propostes per al 
Pla d’inversions per a Europa. Tram. 300-00270/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la gestió del canal 
Segarra-Garrigues. Tram. 300-00265/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la inserció laboral de 
persones amb dificultats. Tram. 300-00272/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels bom-
bers voluntaris. Tram. 300-00276/10. Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
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10. Interpel·lació al Govern sobre la política università-
ria. Tram. 300-00275/10. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les actuacions del 
Departament de Salut i les llistes d’espera. Tram. 300-
00274/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el món local. Tram. 
300-00273/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les mesures d’urgèn-
cia social. Tram. 300-00268/10. Grup Mixt. Subs-
tanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre l’increment de la po-
bresa i les desigualtats. Tram. 300-00269/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la po-
bresa i les desigualtats socials. Tram. 300-00271/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el compliment de la legalitat en el procés de preins-
cripció escolar. Tram. 302-00247/10. Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política econòmica. Tram. 302-00248/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre polítiques d’ocupació. Tram. 302-00249/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les actuacions per a garantir l’accés als subminis-
traments bàsics. Tram. 302-00250/10. Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i 
votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la llei electoral. Tram. 302-00251/10. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2015 

La presidenta
Núria de Gispert i Català

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Conclusions i valoració del Pla de seguretat 
viària 2011-2013
Tram. 334-00105/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 104709 / Coneixement i tramesa 

a la Comissió de Territori i Sostenibilitat: 

Mesa del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació:

«A proposta del conseller d’Interior, s’acorda la tramesa 
al Parlament de Catalunya de les conclusions i la valo-
ració final del Pla de seguretat viària per als anys 2011-
2013, que s’adjunten com a annex a aquest Acord.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 3 de febrer de 2015.

Barcelona, el 3 de febrer de 2015

Acord

del Govern pel qual s’acorda la tramesa al Parlament 
de Catalunya de les conclusions i la valoració final del 
Pla de seguretat viària per als anys 2011-2013.

La Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del 
Servei Català de Trànsit, estableix en el seu article 
2.4.j) com a funció del Servei Català de Trànsit im-
pulsar l’elaboració del Pla de seguretat viària i els 
programes inclosos en aquest Pla, els quals han d’és-
ser sotmesos a informe previ de la Comissió Catalana 
de Trànsit i Seguretat Viària i a posterior aprovació 
per part del Govern de la Generalitat. Així mateix, 
l’article 5 e) del Decret 102/1998, de 15 d’abril, de 
desenvolupament de les competències de la Genera-
litat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació 
de vehicles i seguretat viària, estableix que corres-
pon al conseller elevar al Govern, per a la seva tra-
mesa al Parlament, les conclusions i valoracions fi-
nals del Pla.
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El Pla de Seguretat Viària 2011-2013 va ser aprovat 
per Acord del Govern el 7 de juny de 2011 i tramés al 
Parlament de Catalunya el 10 de juny de 2011.

La Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària va 
emetre en data 11 de desembre de 2014 informe favo-
rable sobre les conclusions i la valoració final del Pla 
de Seguretat Viària 2011-2013.

Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, el Go-
vern

Acorda:

Trametre al Parlament de Catalunya les conclusions 
i la valoració final del Pla de seguretat viària per als 
anys 2011-2013, que consta com a annex.

Barcelona, 20 de gener de 2015

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel 
Parlament contra el Reial decret llei 13/2014, 
del 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures 
urgents en relació amb el sistema gasista i la 
titularitat de centrals nuclears
Tram. 380-00006/10

Coneixement del recurs
Reg. 105086 / Provisió del president 

del TC del 03.02.2015

Acord: Mesa del Parlament, 10.02.2015.

4.88. CONSELLS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT 
SOBRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parla-
ment sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10

Designació de membres
Reg. 103870 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 10.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix el Regla-
ment del Parlament, comunica que la diputada Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo ha estat designada repre-
sentant del Grup Parlamentari Socialista per a formar 
part de Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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	Tram. 352-02605/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Departament de Governació i Relacions Institucionals amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels term
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	Proposta de compareixença d’Eva Menor Contador, alcaldessa de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes
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	Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vilanova, catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de p
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’actuació policial que va tenir lloc al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
	Tram. 356-01023/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la identificació i l’escorcoll policial d’un menor a l’estació de tren de Tarragona el 24 de gener de 2015
	Tram. 356-01024/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti el Programa de treball de la Comissió Europea per al
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	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació dels bombers voluntaris
	Tram. 356-01092/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 356-01093/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 356-01094/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 356-01095/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 356-01096/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 356-01097/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 356-01098/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Abertis davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions d’Abertis amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 356-01099/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Meteorològic de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 356-01100/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions de l’Administració de l’Estat amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 356-01101/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Alcalà Espunyes, president de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la situació dels bombers voluntaris i dels parcs de bombers voluntaris
	Tram. 356-01102/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Francesc Cárdenas, president de l’Associació per a la Defensa del Menor, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les mesures que l’Associació proposa per a l’acolliment i l’adopció de menors
	Tram. 356-01108/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comunitat Bahá’í de Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui la situació dels bahaistes a l’Iran
	Tram. 356-01112/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Català del Moviment Europeu davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui les activitats europeistes del Consell
	Tram. 356-01113/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Pere Queralt, responsable del Servei de Medi Obert i Serveis Socials, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona i el trasllat dels intern
	Tram. 356-01114/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Presons davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona i el trasllat dels interns
	Tram. 356-01115/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre l’enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona i el trasllat dels interns
	Tram. 356-01116/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre les actuacions davant l’increment de morts per violència masclista el 2014
	Tram. 355-00195/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el programa de mesures per a atendre els fills de les dones que pateixen violència masclista
	Tram. 355-00196/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00850/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00851/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00856/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00857/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00858/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00859/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Plataforma Stop Pujades amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00860/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Transports Metropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00867/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00869/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Renfe amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00870/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de Rodalies de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00871/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
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	Tram. 353-01123/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent i de Funcionaris a la secció sindical del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
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	Compareixença d’Andreu Cruañas i Acosta, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
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	Substanciació

	Compareixença de Manuel Romero i Colomé, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
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	Substanciació

	Compareixença de Francesc Castellana Aregall, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya i expert en matèria de treball, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
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	Substanciació

	Compareixença de Joan Josep Berbel Sánchez, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
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	Compareixença d’Andreu Lope Peña, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en polítiques d’ocupació local, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01145/10
	Substanciació

	Compareixença de Fausto Miguélez Lobo, catedràtic de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en polítiques d’ocupació i relacions laborals, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de C
	Tram. 353-01146/10
	Substanciació

	Compareixença de José Adelantado, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01148/10
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	Compareixença de Raül Ramos Lobo, en representació d’AQR-Irea, Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01149/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Maria Vilalta Verdú, secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01150/10
	Substanciació

	Compareixença de Valeriano Gómez, expert en polítiques actives, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01153/10
	Substanciació

	Compareixença de Jaime López Cossio, ex-director general de Formació i Ocupació de la Xunta de Galicia, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01156/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Lluís Argemí Valle, consultor i expert en formació, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01157/10
	Substanciació

	Compareixença de l’alcalde de Solsona, amb motiu de l’impuls que l’Ajuntament de Solsona ha fet de projectes de promoció de l’ocupabilitat de treballadors desocupats provinents d’una activitat industrial en crisi, amb relació al Projecte de llei d’ordenac
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	Compareixença d’una representació de l’Observatori Dona, Empresa i Economia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació de les dones en els consells d’administració de les empreses
	Tram. 357-00661/10
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	Compareixença del president de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
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	Acord de tenir la sessió de compareixença
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	Tram. 357-01171/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	4.55.	Activitat parlamentària
	4.55.15.	Convocatòries
	Sessió plenària 49
	Convocada per al 18 de febrer de 2015


	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.05.	Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Conclusions i valoració del Pla de seguretat viària 2011-2013
	Tram. 334-00105/10
	Presentació


	4.87.	Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.05.	Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament
	Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament contra el Reial decret llei 13/2014, del 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears
	Tram. 380-00006/10
	Coneixement del recurs


	4.88.	Consells assessors del Parlament
	4.88.01.	Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
	Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
	Tram. 414-00001/10
	Designació de membres







INFORME  34/2014 


AJUNTAMENT 
DE CREIXELL 
RESOLUCIÓ 65/X
DEL PARLAMENT 







INFORME 34/2014
 


AJUNTAMENT 
DE  CREIXELL 
RESOLUCIÓ  65/X 
DEL  PARLAMENT
 







 
 
 
 
 
 


El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 


 
 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 23 de desembre del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i 
Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindi-
catura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 34/2014, relatiu 
a l’Ajuntament de Creixell, Resolució 65/X del Parlament. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 19 de gener de 2015 
 
 Vist i plau 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 


1.1.1. Origen objecte i finalitat 


De conformitat amb la normativa vigent, la Sindicatura de Comptes emet aquest informe de 


fiscalització relatiu a l’Ajuntament de Creixell. 


 


La fiscalització ha tingut l’origen en la Resolució 65/X del Parlament de Catalunya, pu-


blicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 68, del 29 d’abril del 2013, 


d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’elaboració d’un informe de fiscalització relatiu a 


l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament de Creixell durant els exercicis 2006-2010. 


L’encàrrec es va fer en els termes següents: 


 
Elaborar un informe de fiscalització de regularitat sobre l’activitat economicofinancera 


de l’Ajuntament de Creixell (Tarragonès) durant els exercicis 2006 a 2010 pel que fa a 


les despeses extrapressupostàries i als moviments derivats de les contractacions 


amb motiu del planejament urbanístic derivat, especialment en els casos en què 


l’execució es fa pel sistema de cooperació. 


 


Així, doncs, l’objecte del treball ha estat fiscalitzar les despeses no aplicades en el pres-


supost i els moviments derivats de les contractacions amb motiu del planejament urbanístic 


derivat, especialment en els casos en què l’execució es fa pel sistema de cooperació, 


durant els exercicis 2006 a 2010. 


 


En conseqüència, l’objecte d’aquest treball té un caràcter limitat que no correspon al d’una 


fiscalització completa i, per tant, les conclusions no poden utilitzar-se fora d’aquest context, 


ni extrapolar-se a la resta de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament durant el període 


examinat. 


 


La finalitat d’aquest treball ha consistit a obtenir una seguretat raonable sobre la integritat 


de les despeses no aplicades en el pressupost i a verificar si en els moviments derivats de 


les contractacions amb motiu del planejament urbanístic derivat s’ha actuat d’acord amb la 


normativa vigent en cada moment. 


 


El treball de camp va finalitzar el 31 de juliol del 2014. 


 


En les conclusions del treball es fan constar les observacions pels incompliments i les 


anomalies detectades en el decurs del treball. 


 


 


1.1.2. Metodologia i limitacions a l’abast 


El treball de fiscalització s’ha realitzat d’acord amb els principis i normes d’auditoria del 


sector públic generalment acceptades i ha inclòs totes aquelles proves que s’han con-


siderat necessàries per poder expressar les conclusions d’aquest informe.  
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Com a limitació a l’abast del treball efectuat, cal indicar que no s’ha obtingut evidència de 


la totalitat dels documents integrants dels tres expedients de contractació administrativa 


revisats (vegeu l’apartat 2.3).  


 


 


1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 


1.2.1. Antecedents 


El municipi de Creixell està situat a la comarca del Tarragonès, a la província de Tar-


ragona. El seu territori és de 10,5 km2 i la població, segons el padró municipal, era de 


2.758 habitants l’1 de gener del 2006 i de 3.319 habitants l’1 de gener del 2010. 


 


En el període fiscalitzat, anys 2006-2010, la corporació municipal era la constituïda arran 


de les eleccions del 25 de maig del 2003 i de les eleccions del 27 de maig del 2007. 


L’alcalde va ser Teodoro Fuster i Cortés, fins al 19 de gener del 2006; Juan José Conesa i 


Pérez, fins al 26 de maig del 2007, i Teodoro Fuster i Cortés, de nou, des del 16 de juny del 


2007. El Ple municipal el formaven onze regidors, incloent-hi l’alcalde. 


 


El nombre de regidors electes, per candidatures, escollits en les eleccions esmentades era 


el que es mostra en els dos quadres següents: 


 


Quadre 1. Eleccions del 25 de maig del 2003. Membres electes per candidatures 


Candidatura Nombre de membres 


Partido Popular (PP) 3 


Convergència i Unió (CiU) 3 


Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM) 3 


Units per Creixell – Federació d’Independents de Catalunya (UPC-FIC) 2 


Font: Web www.municat.gencat.cat i Edicte de la Junta Electoral de Zona del Vendrell. 


 


Quadre 2. Eleccions del 27 de maig del 2007. Membres electes per candidatures 


Candidatura Nombre de membres 


Partit Popular – Units per Creixell (PP-UPC) 4 


Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipals (PSC-PM) 2 


Convergència i Unió (CiU) 2 


Conesa per Creixell – Federació d’Independents de Catalunya (CPC-FIC) 1 


Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) 1 


Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa pel Progrés 


Municipal (ICV-EUiA-EPM) 1 


Font: Web www.municat.gencat.cat i Edicte de la Junta Electoral de Zona del Vendrell. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 34/2014 


11 


1.2.2. Organització i control intern 


1.2.2.1. Organització de la corporació 


L’Ajuntament de Creixell no disposa d’un Reglament orgànic municipal propi que reguli el 


règim organitzatiu i de funcionament dels seus òrgans municipals.  


 


Durant el període objecte de revisió, anys 2006 a 2010, els òrgans de govern de l’Ajun-


tament i els principals òrgans complementaris, eren els següents: 


 


a) Òrgans de govern 


Els òrgans de govern de l’Ajuntament eren els següents: 


 


• El Ple: format per onze regidors, incloent-hi l’alcalde 


• L’alcalde 


• La Junta de Govern Local: formada per tres membres 


• Els tinents d’alcalde: en nombre de tres, nomenats per l’alcalde entre els membres de la 


Junta de Govern Local 


• La Comissió Especial de Comptes: formada per quatre membres que pertanyen als dife-


rents grups municipals, amb vot ponderat segons la seva representació en el Ple 


 


Pel que fa a l’organització, fins al mes de novembre de l’any 2007, l’Ajuntament s’es-


tructurava en els cinc àmbits següents: 


 


• Àrea d’Hisenda i Recursos Humans 


• Àrea d’Urbanisme 


• Àrea de Medi Ambient, Serveis, Transports i Comunicacions 


• Àrea de Benestar Social i Atenció Ciutadana, Sanitat, Patrimoni Històric i Comerç 


• Àrea d’Ensenyament, Cultura, Turisme, Joventut i Esports 


 


Des del mes de novembre de l’any 2007, l’Ajuntament es va estructurar en els quatre 


àmbits següents: 


 


• Àrees d’Hisenda, de Comerç i Promoció Econòmica, de Recursos Humans i d’Esports 


• Àrea d’Urbanisme 


• Àrea de Serveis, Medi Ambient, Contractació i Subministraments, Transports i Comu-


nicacions 


• Àrea d’Ensenyament, Cultura i Joventut, Turisme, Benestar Social, Atenció Ciutadana i 


Sanitat 
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b) Òrgans complementaris 


Com a òrgan complementari, l’Ajuntament tenia constituïda una Comissió Informativa i de 


Seguiment, amb vot ponderat segons la seva representació en el Ple. 


1.2.2.2. Control intern 


La normativa estableix i reserva l’exercici de les funcions de control intern relatives a la 


gestió econòmica de les entitats locals i dels seus ens dependents –en la seva triple 


accepció: funció interventora, per assegurar l’observança de la normativa aplicable a cada 


cas; funció de control financer, i funció de control d’eficàcia– a funcionaris d’Administració 


local amb habilitació de caràcter estatal, atès que són funcions públiques necessàries en 


totes les corporacions locals. Així mateix, atribueix l’exercici i la responsabilitat d’aquestes 


funcions al lloc de treball de la Intervenció. 


 


La normativa reserva les funcions de fe pública i les d’assessorament legal preceptiu 


també a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal. En aquest 


cas, el lloc de treball al qual s’atribueix l’exercici i la responsabilitat de les funcions és el de 


Secretaria. 


 


La Secretaria de l’Ajuntament de Creixell està classificada com de classe tercera, per la 


qual cosa les funcions pròpies de la Intervenció formen part del contingut del lloc de treball 


de Secretaria. Aquest lloc de treball està ocupat, des de l’any 1989 i fins a la data d’aquest 


informe, per un funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal de la 


subescala de secretaria intervenció. 


 


 


1.2.3. Informació objecte d’examen 


La informació objecte d’examen ha estat la següent: 


 


• La documentació comptable lliurada per l’Ajuntament quan ha tramès el Compte ge-


neral i la sol·licitada expressament per la Sindicatura per realitzar aquest informe. 


 


• Els expedients de contractació administrativa facilitats per l’Ajuntament amb motiu del 


planejament urbanístic. 


 


• La informació facilitada per BASE, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 


Tarragona, en el qual l’Ajuntament té delegada la gestió i la recaptació de quotes urba-


nístiques. 
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2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


A continuació s’exposen els resultats del treball dut a terme en relació amb les despeses 


no aplicades en el pressupost i amb els moviments derivats de les contractacions amb 


motiu del planejament urbanístic derivat, especialment en els casos en què l’execució s’ha 


fet pel sistema de cooperació. 


 


Per centrar la fiscalització realitzada, s’exposen prèviament els resultats del treball fet en 


relació amb el pressupost de l’entitat corresponent als exercicis 2006-2010. 


 


 


2.1. PRESSUPOST DE L’ENS 


2.1.1. Aprovació del pressupost 


Durant el període fiscalitzat l’Ajuntament de Creixell únicament va aprovar el pressupost 


corresponent a l’any 2006. El 6 de setembre del 2006, el Ple de l’Ajuntament de Creixell va 


aprovar provisionalment el pressupost de l’any 2006. La seva aprovació definitiva va ser el 


dia 10 d’octubre del 2006. D’acord amb l’article 169.2 del text refós de la Llei reguladora 


de les hisendes locals (TRLRHL), l’aprovació definitiva del pressupost s’hauria d’haver fet 


abans del dia 31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en què s’havia d’aplicar. 


L’aprovació definitiva del pressupost va fer-se, per tant, fora del termini establert per la 


normativa. 


 


El pressupost de l’Ajuntament de Creixell per a l’any 2006 recollia un total d’ingressos i de 


despeses de 6.210.620,00 €. 


 


L’article 168 del TRLRHL disposa que el pressupost de l’entitat ha de ser format pel seu 


president. Durant els anys 2007-2010 el president de la corporació no va formar cap 


pressupost perquè l’aprovés el Ple. Per tant, per als exercicis 2007-2010, no es va aprovar 


cap pressupost. De forma automàtica, mitjançant una diligència del secretari interventor de 


l’Ajuntament, es va prorrogar per a cadascun dels exercicis el pressupost de l’any imme-


diatament anterior. 


 


El pressupost de l’Ajuntament de Creixell per als anys 2007-2010, un cop practicats els 


ajustos de les pròrrogues pressupostàries, recollia una previsió inicial d’ingressos i de 


despeses de 4.592.620,00 €.  


 


 


2.1.2. Modificacions dels crèdits inicials de despesa del pressupost 


A continuació es presenta el detall dels crèdits inicials de despesa i de les seves modi-


ficacions classificades segons els diferents tipus per a cadascun dels anys compresos en 


el període fiscalitzat. 
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Quadre 3. Pressupost inicial i les seves modificacions. Exercici 2006 


Capítol 


Crèdits 


inicials 


Crèdits 


extraordinaris 


Suplements 


de crèdit 


Ampliacions 


de crèdit 


Transferències 


de crèdit 


positives 


Transferències 


de crèdit 


negatives 


Incorporacions 


de romanents 


de crèdit 


Crèdits 


generats per 


ingressos 


Total 


modificacions 


Crèdits 


definitius 


Despeses de personal 2.076.600,00 - - - - - - - 0,00 2.076.600,00 


Despeses en béns 


corrents i serveis 2.893.120,00 - - - - - - 97.441,58 97.441,58 2.990.561,58 


Despeses financeres 42.000,00 - - - - - - - 0,00 42.000,00 


Transferències corrents 209.900,00 - - - - - - - 0,00 209.900,00 


Inversions reals 844.000,00 - - - 250.000,00 (250.000,00) 4.813.076,88 - 4.813.076,88 5.657.076,88 


Transferències de capital 0,00 - - - - - - - 0,00 0,00 


Actius financers 0,00 - - - - - - - 0,00 0,00 


Passius financers 145.000,00 - - - - - - - 0,00 145.000,00 


Total 6.210.620,00 - - - 250.000,00 (250.000,00) 4.813.076,88 97.441,58 4.910.518,46 11.121.138,46 


Imports en euros. 


Font: Memòria del Compte general exercici 2006. Informació pressupostària. Modificacions de crèdit. 


 
Quadre 4. Pressupost inicial i les seves modificacions. Exercici 2007 


Capítol 


Crèdits 


inicials 


Crèdits 


extraordinaris 


Suplements 


de crèdit 


Ampliacions 


de crèdit 


Transferències 


de crèdit 


positives 


Transferències 


de crèdit 


negatives 


Incorporacions 


de romanents 


de crèdit 


Crèdits 


generats per 


ingressos 


Total 


modificacions 


Crèdits 


definitius 


Despeses de personal 2.056.600,00 - - - 55.500,00 - - - 55.500,00 2.112.100,00 


Despeses en béns 


corrents i serveis 2.184.100,00 - - - - - - - - 2.184.100,00 


Despeses financeres 42.000,00 - - - - - - - - 42.000,00 


Transferències corrents 164.900,00 - - - 50.356,93 - - - 50.356,93 215.256,93 


Inversions reals 0,00 9.305.667,43 - - 337.808,17 (394.808,17) 3.293.827,21 - 12.542.494,64 12.542.494,64 


Transferències de capital 0,00 - - - - - - - - 0,00 


Actius financers 0,00 - - - - - - - - 0,00 


Passius financers 145.000,00 - - - - - - - - 145.000,00 


Total 4.592.600,00 9.305.667,43 - - 443.665,10 (394.808,17) 3.293.827,21 - 12.648.351,57 17.240.951,57 


Imports en euros. 


Font: Memòria del Compte general exercici 2007. Informació pressupostària. Modificacions de crèdit. 







 


 


1
5
 


Quadre 5. Pressupost inicial i les seves modificacions. Exercici 2008 


Capítol 


Crèdits 


inicials 


Crèdits 


extraordinaris 


Suplements 


de crèdit 


Ampliacions 


de crèdit 


Transferències 


de crèdit 


positives 


Transferències 


de crèdit 


negatives 


Incorporacions 


de romanents 


de crèdit 


Crèdits 


generats per 


ingressos 


Total 


modificacions 


Crèdits 


definitius 


Despeses de personal 2.056.600,00 - - - 35.000,00 (35.000,00) - - 0,00 2.056.600,00 


Despeses en béns 


corrents i serveis 2.184.100,00 - - - - - - - - 2.184.100,00 


Despeses financeres 42.000,00 - - - - - - - - 42.000,00 


Transferències corrents 164.900,00 - - - - - - - - 164.900,00 


Inversions reals 0,00 1.274.618,77 - - 51.901,60 (69.084,07) 5.673.820,76 - 6.931.257,06 6.931.257,06 


Transferències de capital 0,00 - - - - - - - - 0,00 


Actius financers 0,00 - - - - - - - - 0,00 


Passius financers 145.000,00 - - - - - - - - 145.000,00 


Total 4.592.600,00 1.274.618,77 - - 86.901,60 (104.084,07) 5.673.820,76 - 6.931.257,06 11.523.857,06 


Imports en euros. 


Font: Memòria del Compte general exercici 2008. Informació pressupostària. Modificacions de crèdit. 


 
Quadre 6. Pressupost inicial i les seves modificacions. Exercici 2009 


Capítol 


Crèdits 


inicials 


Crèdits 


extraordinaris 


Suplements 


de crèdit 


Ampliacions 


de crèdit 


Transferències 


de crèdit 


positives 


Transferències 


de crèdit 


negatives 


Incorporacions 


de romanents 


de crèdit 


Crèdits 


generats per 


ingressos 


Total 


modificacions 


Crèdits 


definitius 


Despeses de personal 2.056.600,00 - - - - - - - - 2.056.600,00 


Despeses en béns 


corrents i serveis 2.184.100,00 - - 88.813,75 - - - - 88.813,75 2.272913,75 


Despeses financeres 42.000,00 - - - - - - - - 42.000,00 


Transferències corrents 164.900,00 - - - - - - - - 164.900,00 


Inversions reals 0,00 759.695,65 - - 100.000,00 (100.000,00) 5.387.769,40 1.292.623,22 7.440.088,27 7.440.088,27 


Transferències de capital 0,00 - - - - - - - - 0,00 


Actius financers 0,00 - - - - - - - - 0,00 


Passius financers 145.000,00 - - - - - - - - 145.000,00 


Total 4.592.600,00 759.695,65 - 88.813,75 100.000,00 (100.000,00) 5.387.769,40 1.292.623,22 7.528.902,02 12.121.502,02 


Imports en euros. 


Font: Memòria del Compte general exercici 2009. Informació pressupostària. Modificacions de crèdit. 
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Quadre 7. Pressupost inicial i les seves modificacions. Exercici 2010 


Capítol 


Crèdits 


inicials 


Crèdits 


extraordinaris 


Suplements 


de crèdit 


Ampliacions 


de crèdit 


Transferències 


de crèdit 


positives 


Transferències 


de crèdit 


negatives 


Incorporacions 


de romanents 


de crèdit 


Crèdits 


generats per 


ingressos 


Total 


modificacions 


Crèdits 


definitius 


Despeses de personal 2.056.600,00 52.500,00 - - - - - - 52.500,00 2.109.100,00 


Despeses en béns 


corrents i serveis 2.184.100,00 - - - - - - - - 2.184.100,00 


Despeses financeres 42.000,00 - - - - - - - - 42.000,00 


Transferències corrents 164.900,00 - - - - - - - - 164.900,00 


Inversions reals 0,00 15.976,62 351.784,77 - - - 3.679.722,07 340.971,00 4.388.454,46 4.388.454,46 


Transferències de capital 0,00 - - - - - - - - 0,00 


Actius financers 0,00 - - - - - - - - 0,00 


Passius financers 145.000,00 - - - - - - - - 145.000,00 


Total 4.592.600,00 68.476,62 351.784,77 - - - 3.679.722,07 340.971,00 4.440.954,46 9.033.554,46 


Imports en euros. 


Font: Memòria del Compte general exercici 2010. Informació pressupostària. Modificacions de crèdit. 
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Sense tenir en compte les modificacions pressupostàries per incorporació de roma-


nents,  les modificacions pressupostàries més utilitzades han estat els crèdits extraor-


dinaris. 


 


Els crèdits extraordinaris són aquelles modificacions del pressupost de despeses mit-


jançant les quals s’assigna crèdit per a la realització d’una despesa específica i de-


terminada que no pot demorar-se fins a l’exercici següent i per a la qual no existeix 


crèdit.  


 


L’aprovació dels expedients de crèdits extraordinaris és competència del Ple de l’Ajun-


tament i està subjecta als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos de l’entitat. S’ha 


verificat que tots els expedients de crèdits extraordinaris s’han tramitat correctament i han 


estat aprovats pel Ple de l’Ajuntament. 


 


Majoritàriament els expedients de crèdits extraordinaris aprovats corresponen a despeses 


del capítol 6, Inversions reals. 


 


 


2.1.3. Liquidació del pressupost 


A continuació es mostra la liquidació del pressupost del municipi de Creixell per a ca-


dascun dels anys compresos en el període fiscalitzat, per capítols. 
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Quadre 8. Liquidació del pressupost per capítols. Exercici 2006 


Ingressos 


Previsions  


inicials Modificacions 


Previsions 


definitives 


Drets 


reconeguts 


Recaptació  


neta 


Drets pendents 


de cobrament 


Capítol 1. Impostos directes 1.896.100,00 0,00 1.896.100,00 1.581.104,22 1.432.373,91 148.730,31 


Capítol 2. Impostos indirectes 375.000,00 0,00 375.000,00 367.291,62 367.291,62 0,00 


Capítol 3. Taxes i altres ingressos 1.670.020,00 2.688.083,37 4.358.103,37 4.076.796,55 2.624.548,87 1.452.247,68 


Capítol 4. Transferències corrents 695.400,00 0,00 695.400,00 721.437,38 702.515,37 18.922,01 


Capítol 5. Ingressos patrimonials 1.109.100,00 0,00 1.109.100,00 1.118.026,59 1.118.026,59 0,00 


Capítol 6. Alienació d’inversions reals 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 


Capítol 7. Transferències de capital 405.000,00 433.615,87 838.615,87 530.579,27 114.579,27 416.000,00 


Capítol 8. Actius financers 0,00 1.788.819,22 1.788.819,22 0,00 0,00 0,00 


Capítol 9. Passius financers - - - - - - 


Total ingressos 6.210.620,00 4.910.518,46 11.121.138,46 8.455.235,63 6.359.335,63 2.095.900,00 


       


Despeses 


Crèdits  


inicials Modificacions 


Crèdits 


definitius 


Obligacions 


reconegudes Pagaments 


Obligacions pendents  


de pagament 


Capítol 1. Despeses de personal 2.076.600,00 0,00 2.076.600,00 1.865.029,09 1.865.029,09 0,00 


Capítol 2. Despeses béns i serveis 2.893.120,00 97.441,58 2.990.561,58 2.851.693,40 1.910.768,75 940.924,65 


Capítol 3. Despeses financeres 42.000,00 0,00 42.000,00 34.144,01 20.372,08 13.771,93 


Capítol 4. Transferències corrents 209.900,00 0,00 209.900,00 141.056,75 116.468,67 24.588,08 


Capítol 6. Inversions reals 844.000,00 4.813.076,88 5.657.076,88 2.362.814,77 1.472.399,95 890.414,82 


Capítol 7. Transferències de capital - - - - - - 


Capítol 8. Actius financers - - - - - - 


Capítol 9. Passius financers 145.000,00 0,00 145.000,00 140.631,54 105.397,98 35.233,56 


Total despeses 6.210.620,00 4.910.518,46 11.121.138,46 7.395.369,56 5.490.436,52 1.904.933,04 


       


Resultat pressupostari de l’exercici    1.059.866,07   


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2006. 
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Quadre 9. Liquidació del pressupost per capítols. Exercici 2007 


Ingressos 


Previsions 


inicials Modificacions 


Previsions 


definitives 


Drets  


reconeguts 


Recaptació  


neta 


Drets pendents 


de cobrament 


Capítol 1. Impostos directes 1.896.100,00 0,00 1.896.100,00 1.745.696,22 1.572.335,37 173.360,85 


Capítol 2. Impostos indirectes 375.000,00 0,00 375.000,00 739.618,39 739.618,39 0,00 


Capítol 3. Taxes i altres ingressos 1.670.020,00 9.435.528,75 11.105.548,75 1.920.771,57 1.405.125,18 515.646,39 


Capítol 4. Transferències corrents 642.400,00 48.856,93 691.256,93 833.524,47 786.772,97 46.571,50 


Capítol 5. Ingressos patrimonials 9.100,00 0,00 9.100,00 2.022.991,28 2.022.991,28 0,00 


Capítol 6. Alienació d’inversions reals - - - - - - 


Capítol 7. Transferències de capital 0,00 273.291,97 273.291,97 153.227,09 153.227,09 0,00 


Capítol 8. Actius financers 0,00 2.890.663,92 2.890.663,92 0,00 0,00 0,00 


Capítol 9. Passius financers - - - - - - 


Total ingressos 4.592.620,00 12.648.341,57 17.240.961,57 7.415.829,02 6.680.070,28 735.758,74 


       


Despeses 


Crèdits  


inicials Modificacions 


Crèdits  


definitius 


Obligacions 


reconegudes Pagaments 


Obligacions pendents  


de pagament 


Capítol 1. Despeses de personal 2.056.600,00 55.500,00 2.112.100,00 2.111.958,48 2.111.861,10 97,38 


Capítol 2. Despeses béns i serveis 2.184.100,00 0,00 2.184.100,00 2.168.008,59 1.232.375,97 935.632,62 


Capítol 3. Despeses financeres 42.000,00 0,00 42.000,00 41.996,25 19.076,67 22.919,58 


Capítol 4. Transferències corrents 164.900,00 50.356,93 215.256,93 144.344,40 138.945,88 5.398,52 


Capítol 6. Inversions reals 0,00 12.542.494,64 12.542.494,64 1.368.037,57 841.113,26 526.924,31 


Capítol 7. Transferències de capital - - - - - - 


Capítol 8. Actius financers - - - - - - 


Capítol 9. Passius financers 145.000,00 0,00 145.000,00 142.801,62 106.873,39 35.928,23 


Total despeses 4.592.600,00 12.648.351,57 17.240.951,57 5.977.146,91 4.450.246,27 1.526.900,64 


       


Resultat pressupostari de l’exercici    1.438.682,11   


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2007. 
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Quadre 10. Liquidació del pressupost per capítols. Exercici 2008 


Ingressos 


Previsions  


inicials Modificacions 


Previsions 


definitives 


Drets  


reconeguts 


Recaptació  


neta 


Drets pendents 


de cobrament 


Capítol 1. Impostos directes 1.896.100,00 0,00 1.896.100,00 1.711.946,47 1.573.988,56 137.957,91 


Capítol 2. Impostos indirectes 375.000,00 0,00 375.000,00 107.015,39 107.015,39 0,00 


Capítol 3. Taxes i altres ingressos 1.670.020,00 4.175.153,87 5.845.173,87 3.159.038,85 2.877.956,09 281.082,76 


Capítol 4. Transferències corrents 642.400,00 0,00 642.400,00 699.899,88 699.899,88 0,00 


Capítol 5. Ingressos patrimonials 9.100,00 0,00 9.100,00 292.894,97 292.894,97 0,00 


Capítol 6. Alienació d’inversions reals - - - - - - 


Capítol 7. Transferències de capital 0,00 906.092,91 906.092,91 24.819,74 24.819,74 0,00 


Capítol 8. Actius financers 0,00 1.250.010,28 1.250.010,28 0,00 0,00 0,00 


Capítol 9. Passius financers 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 


Total ingressos 4.592.620,00 6.931.257,06 11.523.877,06 6.595.615,30 6.176.574,63 419.040,67 


       


Despeses 


Crèdits  


inicials Modificacions 


Crèdits  


definitius 


Obligacions 


reconegudes Pagaments 


Obligacions pendents  


de pagament 


Capítol 1. Despeses de personal 2.056.600,00 0,00 2.056.600,00 1.931.819,70 1.931.819,70 0,00 


Capítol 2. Despeses béns i serveis 2.184.100,00 0,00 2.184.100,00 1.891.323,51 1.221.477,49 669.846,02 


Capítol 3. Despeses financeres 42.000,00 0,00 42.000,00 41.385,91 40.156,29 1.229,62 


Capítol 4. Transferències corrents 164.900,00 0,00 164.900,00 126.058,14 111.180,94 14.877,20 


Capítol 6. Inversions reals 0,00 6.931.257,06 6.931.257,06 1.548.986,18 889.436,98 659.549,20 


Capítol 7. Transferències de capital - - - - - - 


Capítol 8. Actius financers - - - - - - 


Capítol 9. Passius financers 145.000,00 0,00 145.000,00 140.652,47 110.662,88 29.989,59 


Total despeses 4.592.600,00 6.931.257,06 11.523.857,06 5.680.225,91 4.304.734,28 1.375.491,63 


       


Resultat pressupostari de l’exercici    915.389,39   


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2008. 
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Quadre 11. Liquidació del pressupost per capítols. Exercici 2009 


Ingressos 


Previsions  


inicials Modificacions 


Previsions 


definitives 


Drets  


reconeguts 


Recaptació  


neta 


Drets pendents 


de cobrament 


Capítol 1. Impostos directes 1.896.100,00 0,00 1.896.100,00 1.871.499,96 1.675.881,56 195.618,40 


Capítol 2. Impostos indirectes 375.000,00 0,00 375.000,00 29.697,77 29.697,77 0,00 


Capítol 3. Taxes i altres ingressos 1.670.020,00 2.237.606,97 3.907.626,97 1.961.138,83 1.393.773,95 567.364,88 


Capítol 4. Transferències corrents 642.400,00 88.813,75 731.213,75 647.987,82 647.987,82 0,00 


Capítol 5. Ingressos patrimonials 9.100,00 0,00 9.100,00 589.233,29 589.233,29 0,00 


Capítol 6. Alienació d’inversions reals - - - - - - 


Capítol 7. Transferències de capital 0,00 1.927.202,69 1.927.202,69 1.207.557,53 365.539,11 842.018,42 


Capítol 8. Actius financers 0,00 2.525.278,61 2.525.278,61 0,00 0,00 0,00 


Capítol 9. Passius financers 0,00 750.000,00 750.000,00 41.051,60 41.051,60 0,00 


Total ingressos 4.592.620,00 7.528.902,02 12.121.522,02 6.348.166,80 4.743.165,10 4.743.165,10 


       


Despeses 


Crèdits  


inicials Modificacions 


Crèdits  


definitius 


Obligacions 


reconegudes Pagaments 


Obligacions pendents 


de pagament 


Capítol 1. Despeses de personal 2.056.600,00 0,00 2.056.600,00 2.046.020,68 2.046.020,68 0,00 


Capítol 2. Despeses béns i serveis 2.184.100,00 88.813,75 2.272.913,75 1.692.432,19 857.602,70 834.829,49 


Capítol 3. Despeses financeres 42.000,00 0,00 42.000,00 40.877,54 40.558,12 319,42 


Capítol 4. Transferències corrents 164.900,00 0,00 164.900,00 94.936,27 80.044,96 14.891,31 


Capítol 6. Inversions reals 0,00 7.440.088,27 7.440.088,27 3.760.366,21 1.553.368,07 2.206.998,14 


Capítol 7. Transferències de capital - - - - - - 


Capítol 8. Actius financers - - - - - - 


Capítol 9. Passius financers 145.000,00 0,00 145.000,00 132.947,47 117.502,30 15.445,17 


Total despeses 4.592.600,00 7.528.902,02 12.121.502,02 7.767.580,36 4.695.096,83 3.072.483,53 


       


Resultat pressupostari de l’exercici    (1.419.413,56)   


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2009. 
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Quadre 12. Liquidació del pressupost per capítols. Exercici 2010 


Ingressos 


Previsions  


inicials Modificacions 


Previsions 


definitives 


Drets  


reconeguts 


Recaptació  


neta 


Drets pendents 


de cobrament 


Capítol 1. Impostos directes 1.896.100,00 0,00 1.896.100,00 2.120.173,02 1.862.384,48 257.788,54 


Capítol 2. Impostos indirectes 375.000,00 0,00 375.000,00 20.192,59 20.192,59 0,00 


Capítol 3. Taxes i altres ingressos 1.670.020,00 1.117.903,16 2.787.923,16 1.040.929,84 957.277,31 83.652,53 


Capítol 4. Transferències corrents 642.400,00 52.500,00 694.900,00 1.320.458,79 1.271.915,69 48.543,10 


Capítol 5. Ingressos patrimonials 9.100,00 0,00 9.100,00 10.389,31 10.389,31 0,00 


Capítol 6. Alienació d’inversions reals - - - - - - 


Capítol 7. Transferències de capital 0,00 1.106.557,83 1.106.557,83 622.126,06 567.176,45 54.949,61 


Capítol 8. Actius financers 0,00 1.103.260,29 1.103.260,29 0,00 0,00 0,00 


Capítol 9. Passius financers 0,00 1.060.733,18 1.060.733,18 522.112,97 522.112,97 0,00 


Total ingressos 4.592.620,00 4.440.954,46 9.033.574,46 5.656.382,58 5.211.448,80 444.933,78 


       


Despeses 


Crèdits  


inicials Modificacions 


Crèdits  


definitius 


Obligacions 


reconegudes Pagaments 


Obligacions pendents 


de pagament 


Capítol 1. Despeses de personal 2.056.600,00 52.500,00 2.109.100,00 2.082.468,40 2.074.318,14 8.150,26 


Capítol 2. Despeses béns i serveis 2.184.100,00 0,00 2.184.100,00 1.833.444,45 876.225,32 957.219,13 


Capítol 3. Despeses financeres 42.000,00 0,00 42.000,00 41.926,14 41.716,05 210,09 


Capítol 4. Transferències corrents 164.900,00 0,00 164.900,00 78.351,26 76.842,33 1.508,93 


Capítol 6. Inversions reals 0,00 4.388.454,46 4.388.454,46 1.562.024,15 520.469,77 1.041.554,38 


Capítol 7. Transferències de capital - - - - - - 


Capítol 8. Actius financers - - - - - - 


Capítol 9. Passius financers 145.000,00 0,00 145.000,00 83.564,79 67.983,10 15.581,69 


Total despeses 4.592.600,00 4.440.954,46 9.033.554,46 5.681.779,19 3.657.554,71 2.024.224,48 


       


Resultat pressupostari de l’exercici    (25.396,61)   


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2010. 
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En els quadres anteriors es pot comprovar que tot i que el pressupost d’ingressos recull 


previsions, aquestes estan sobrevalorades en relació amb els drets que s’han reconegut. 


 


Més concretament, la sobrevaloració de les previsions definitives d’ingressos en relació 


amb els drets reconeguts l’any 2006 ha estat un 23,97%; l’any 2007, un 56,99%; l’any 2008, 


un 42,77%; l’any 2009, un 47,63%, i l’any 2010, un 37,38%. 


 


 


2.2. ANÀLISI DE CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR AL PRESSUPOST 


I DE PAGAMENTS PENDENTS D’APLICACIÓ AL PRESSUPOST 


2.2.1. Compte 413, Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost 


En aquest informe les despeses no aplicades o pendents d’aplicar al pressupost, cal en-


tendre que són aquelles despeses en què ha incorregut l’Ajuntament de Creixell durant el 


període 2006-2010 i que no van ser registrades en el pressupost de despeses de ca-


dascun dels anys, però que en un moment o altre posterior hauran de reflectir-se en la 


liquidació del pressupost de l’ens. 


 


Les obligacions econòmiques corresponents a aquest tipus de despeses, tot i no quedar 


comptabilitzades inicialment en la liquidació del pressupost de l’entitat, sí que es registren 


en un compte patrimonial del Balanç de situació de l’ens. Aquest compte és el de Creditors 


per operacions pendents d’aplicar al pressupost. 


 


En aquest sentit la regla 71 de la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, 


model normal, disposa que quan dins d’un exercici no s’hagin pogut reconèixer obliga-


cions corresponents a despeses fetes o a béns i serveis efectivament rebuts, s’haurà de 


registrar, almenys el 31 de desembre, un import creditor a través del compte 413, Creditors 


per operacions pendents d’aplicar al pressupost, que quedarà saldat quan es registri la 


imputació pressupostària de l’operació. Aquest compte és un compte de passiu, i el seu 


saldo creditor registra les obligacions pendents d’aplicar al pressupost.  


 


A continuació es mostra el moviment comptable d’aquest compte per facilitar-ne la com-


prensió, atès que no està expressament recollit en la Instrucció de comptabilitat per a 


l’Administració local. 


 


 
 


a 


Per l’import dels béns i serveis rebuts (almenys el 31 de desembre): 


2xx Compte d’immobilitzat 


i/o 


6xx Compte de despeses 


+ 
413 Creditors per operacions 


pendents d’aplicar al 


pressupost 


+ 
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En el quadre següent es mostren els imports registrats en el compte 413, Creditors per 


operacions pendents d’aplicar al pressupost, en cadascun dels anys del període 2006-


2010. 


 


Quadre 13. Obligacions registrades en el compte 413, Creditors per operacions pendents d’aplicar al 


pressupost 


Exercici Import 


2006 377.806,19 


2007 1.429.830,10 


2008 2.063.709,79 


2009 2.443.959,41 


2010 1.554.698,84 


Total 7.870.004,33 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de Creixell. 


 


El saldo del compte 413, Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, cor-


responent al 31 de desembre del 2010 era de 8.103.634,13 €. Aquest import inclou els 


imports comptabilitzats en cadascun dels anys del període 2006-2010 i l’import de 


233.629,80 € corresponent a l’any 2005, any no inclòs dins del període objecte de fisca-


lització. 


 


Meritació de les obligacions de creditors en concepte d’operacions pendents 


d’aplicar al pressupost 


S’ha comprovat que hi ha hagut obligacions de creditors en concepte d’operacions pen-


dents d’aplicar al pressupost que han estat comptabilitzades en un exercici diferent del 


que li correspondria d’acord amb el principi comptable de meritació. Aquests imports es 


recullen en el quadre següent. 


Quan s’aplica al pressupost: 


 
a 


2xx Compte d’immobilitzat 


i/o 


6xx Compte de despeses 


– 
413 Creditors per operacions 


pendents d’aplicar al 


pressupost 


– 


 
a 


2xx Compte d’immobilitzat 


i/o 


6xx Compte de despeses 


+ 
400 Creditors per operacions 


reconegudes. Pressupost 


de despesa corrent 


+ 


juntament amb: 
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Quadre 14. Obligacions meritades en exercicis anteriors als quals han estat comptabilitzades 


Exercici  


de meritació 


Exercici en què les obligacions han estat comptabilitzades 


2007 2008 2009 2010 Total 


2005  5.823,16   5.823,16 


2006 96.649,62 14.732,37   111.381,99 


2007  217.990,23 14.563,32  232.553,55 


2008   341.180,95 348,05 341.529,00 


2009    387.982,09 387.982,09 


Total 96.649,62 238.545,76 355.744,27 388.330,14 1.079.269,79 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de Creixell. 


Naturalesa de les obligacions imputades en el compte 413, Creditors per operacions 


pendents d’aplicar al pressupost 


En el quadre següent es mostren les obligacions imputades en el compte 413 d’acord amb 


la seva naturalesa. 


 


Quadre 15. Obligacions imputades en el compte 413 segons la seva naturalesa 


Concepte 2006 2007 2008 2009 2010 Total 


Despeses de personal 96.649,62 369.618,23 810.199,68 1.072.663,33 702.119,14 3.051.250,00 


Despeses béns i serveis * 258.651,96 1.037.980,84 1.146.283,17 1.349.520,68 732.004,49 4.524.441,14 


Despeses financeres  7.235,41 9.803,33 15.801,80 63.483,99 96.324,53 


Transferències corrents 22.504,61 14.995,62 97.423,61 5.973,60 57.091,22 197.988,66 


Total 377.806,19 1.429.830,10 2.063.709,79 2.443.959,41 1.554.698,84 7.870.004,33 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de Creixell. 


* En el total de despeses en béns i serveis s’inclouen principalment despeses en concepte d‘arrendaments, repa-


ració de maquinària, subministraments diversos, despeses per serveis telefònics, despeses per festes populars i 


indemnitzacions per raó de servei. També dins d’aquest concepte s’inclouen imports facturats per professionals in-


dependents corresponents a serveis d’assessorament legal, serveis d’arquitectura i d’enginyeria que van ser 


denunciats el 8 de setembre del 2010 per membres del Ple de l’Ajuntament davant l’Oficina Antifrau de Catalunya. 


 


Dins les obligacions en concepte de despeses de personal, s’inclouen retribucions pa-


gades al personal de l’Ajuntament i les quotes en concepte de Seguretat Social, quotes 


que no s’ingressaven regularment com corresponia fer d’acord amb la normativa aplicable. 


Fins a l’any 2011 l’Ajuntament no va demanar a la Tresoreria de la Seguretat Social poder 


fraccionar el pagament pendent de les quotes no ingressades. D’acord amb la resolució 


d’ajornament dictada el mes de juliol del 2011 per la Tresoreria de la Seguretat Social el 


deute per quotes no ingressades era de 400.297,54 €. L’eficàcia de la resolució d’ajorna-
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ment quedava supeditada a l’ingrés immediat de les quotes inajornables per 114.113,90 € 


corresponents a l’aportació dels treballadors i a les contingències d’accident de treball i 


malaltia professional. 


 


Durant el període fiscalitzat l’Ajuntament de Creixell ha rebut subvencions tant de la 


Generalitat de Catalunya com de la Diputació de Tarragona sense estar al corrent en el 


compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. L’article 14 de la Llei 


38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions, disposa que són obligacions del 


beneficiari de subvencions, entre d’altres, acreditar estar al corrent en el compliment de les 


seves obligacions amb la Seguretat Social. 


 


De la revisió de diversos expedients de subvencions atorgades a l’Ajuntament de Creixell 


s’ha verificat que el 30 de juliol del 2010 la Diputació de Tarragona li va atorgar una 


subvenció de 6.010,12 € per adquirir mobiliari per al Casal Municipal de Creixell. El 12 de 


febrer del 2010, l’alcalde va signar una declaració expressa i responsable conforme estava 


al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Ad-


ministració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.  


 


També en data 28 de maig del 2010 la Diputació de Tarragona li va atorgar una altra 


subvenció d’11.000,00 € per crear, condicionar i/o adequar de parcs infantils i parcs de 


salut municipals. El 12 de febrer del 2010, l’alcalde va signar una altra declaració expressa 


i responsable conforme estava al corrent en el compliment de les obligacions tributàries 


amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat 


Social. 


 


Les dues declaracions d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries 


amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat 


Social no eren certes, ja que fins a l’any 2011 l’Ajuntament de Creixell no va sol·licitar el 


fraccionament del deute pendent per les quotes no ingressades en la Tresoreria General 


de la Seguretat Social. Aquestes actuacions podrien ser perseguibles administrativament i 


judicialment. 


 


 


2.2.2. Compte 55503, Pagaments pendents d’aplicació al pressupost 


El compte 55503, Pagaments pendents d’aplicació al pressupost, divisionari del compte 


555, Pagaments pendents d’aplicació, registra els pagaments fets per l’Ajuntament de 


Creixell quan no poden aplicar-se de forma definitiva al pressupost. Aquest compte, tot i la 


seva excepcionalitat, està directament relacionat amb el compte Creditors per obligacions 


pendents d’aplicar al pressupost. El compte Pagaments pendents d’aplicació al pres-


supost registra els pagaments corresponents a creditors per obligacions pendents d’a-


plicar al pressupost.  
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A continuació es mostra el moviment comptable d’aquest compte per facilitar-ne la 


comprensió, atès que no està expressament recollit en la Instrucció de comptabilitat per a 


l’Administració local. 


 


 


 


 


a 


a 


Quan l’obligació s’aplica al pressupost: 


Quan el pagament s’aplica al pressupost: 


Per l’import dels béns i serveis rebuts (almenys el 31 de desembre): 


Per l’import pagaments fets d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost: 


 


 


2xx Compte d’immobilitzat 


i/o 


6xx Compte de despeses 


55503 Pagaments pendents 


d’aplicar al pressupost 


a 


a 


+ 


+ 


2xx Compte d’immobilitzat 


i/o 


6xx Compte de despeses 


400 Creditors per operacions 


reconegudes. Pressupost 


de despesa corrent 


413 Creditors per operacions 


pendents d’aplicar al 


pressupost 


57x Tresoreria 


– 


+ 


+ 


+ 


413 Creditors per operacions 


pendents d’aplicar al 


pressupost 


579 Formalització 


– 


+ 


 


 


a 


a 


2xx Compte d’immobilitzat 


i/o 


6xx Compte de despeses 


579 Formalització 


+ 


+ 


400 Creditors per operacions 


reconegudes. Pressupost 


de despesa corrent 


55503 Pagaments pendents 


d’aplicar al pressupost 


+ 


+ 


juntament amb: 


juntament amb: 


 
 


En el quadre següent es mostren els pagaments fets en cadascun dels anys del període 


2006-2010 corresponents a obligacions pendents d’aplicar al pressupost. 
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Quadre 16. Pagaments pendents d’aplicació al pressupost 


Exercici Import 


2006 11.240,40 


2007 297.384,63 


2008 1.488.399,64 


2009 1.983.080,38 


2010 1.701.788,31 


Total 5.481.893,36 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de Creixell. 


 


 


2.2.3. Gestió de les despeses sense consignació pressupostària 


La totalitat de les despeses sense consignació pressupostària revisades no han seguit les 


diferents fases d’autorització, de disposició i de reconeixement de l’obligació. Únicament hi 


ha constància de l’ordenació del pagament de la despesa. 


 


En els documents de manament de pagament de les despeses sense consignació pres-


supostària hi ha constància de l’advertiment que fa l’interventor de l’Ajuntament de Creixell. 


L’interventor manifesta que es fa el pagament sense consignació pressupostària i sense 


tramitació de la despesa d’acord amb la legislació vigent aplicable. 


 


Tots els documents de manament de pagament de les despeses sense consignació pres-


supostària revisats tenen la signatura de l’interventor i de l’ordenador de pagaments que, 


d’acord amb la normativa aplicable, és el president de la corporació local. S’ha comprovat 


que les ordres de pagament corresponents a despeses sense consignació pressupostària 


que han estat revisades tenen les signatures de l’interventor, del tresorer i de l’alcalde. 


 


D’acord amb l’article 188 del TRLRHL l’alcalde, com a ordenador de pagaments, és perso-


nalment responsable de totes les obligacions que hagi pogut reconèixer, liquidar i pagar 


sense crèdit suficient. Tot i que s’ha evidenciat que aquest supòsit s’ha donat, no s’ha 


constatat que el Ple de l’Ajuntament hagi iniciat cap procediment per a l’exigència de res-


ponsabilitats per al pagament d’obligacions sense crèdit pressupostari.  


 


El 8 de setembre del 2010 dues regidores de l’Ajuntament de Creixell van presentar una 


denúncia davant l’Oficina Antifrau de Catalunya per tal de posar en coneixement d’aquesta 


una sèrie d’irregularitats en matèria de contractació de personal i sobre despeses abo-


nades a professionals independents. El 17 de maig del 2014, l’Oficina Antifrau de Catalu-


nya va elevar la denúncia a la Fiscalia Superior de Catalunya. 


 


L’interventor, en l’informe que elabora per a l’aprovació de la liquidació del pressupost, que 


s’inclou en la documentació que integra el Compte general de cadascun dels exercicis del 
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període 2006-2010, manifesta el seu desacord amb les despeses efectuades sense con-


signació pressupostària i també amb el seu pagament.  


 


L’article 217 del TRLRHL disposa que la resolució d’advertiments basats en insuficiència o 


inadequació de crèdit ha de ser resolta pel Ple de l’ajuntament. Tanmateix, s’ha observat 


que en les actes d’aprovació del Compte general dels exercicis compresos en el període 


2006-2010 hi ha constància que el Ple de l’Ajuntament de Creixell únicament pren en con-


sideració l’import en concepte de despeses sense consignació pressupostària i l’import 


pagat pendent d’aplicació pressupostària. No hi ha una resolució expressa del Pel dels 


advertiments presentats per la Intervenció. 


 


 


2.3. MOVIMENTS DERIVATS DE LES CONTRACTACIONS AMB MOTIU DEL PLANEJAMENT 


URBANÍSTIC DERIVAT, ESPECIALMENT EN ELS CASOS EN QUÈ L’EXECUCIÓ ES FA 


PEL SISTEMA DE COOPERACIÓ 


El planejament urbanístic derivat és un instrument que desenvolupa el planejament urba-


nístic general i està integrat per plans urbanístics especials, de millora, parcials o de deli-


mitació. 


 


L’execució o la gestió del planejament urbanístic derivat s’efectua mitjançant el sistema 


d’actuació urbanística d’expropiació o el de reparcel·lació. 


 


En relació amb el sistema d’actuació urbanística per expropiació, d’acord amb la certi-


ficació emesa per l’interventor de l’Ajuntament de Creixell el 13 de gener del 2014, no s’ha 


dut a terme cap actuació durant el període 2006-2010 per aquest sistema. 


 


Pel que fa al sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació inclou les modalitats de 


compensació bàsica, de compensació per concertació, de cooperació i per sectors d’ur-


banització prioritària. 


 


El sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació té per objecte repartir equitativament 


els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística, o regularitzar la configu-


ració de les finques i situar-ne l’aprofitament en zones aptes per a l’edificació, d’acord amb 


el planejament urbanístic. 


 


En virtut de la reparcel·lació, i un cop feta, si escau, l’agrupació de les finques afectades, 


s’adjudiquen a les persones propietàries les parcel·les resultants, en proporció als seus 


drets respectius, i s’adjudiquen a l’ajuntament i a l’administració actuant, si s’escau, els 


terrenys i les parcel·les que els corresponen, d’acord amb la llei i amb el planejament 


urbanístic. 


 


L’acord d’aprovació d’un projecte de reparcel·lació produeix essencialment, entre d’altres, 


l’efecte econòmic i jurídic següent: la cessió de dret al municipi del sòl de cessió obli-
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gatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic. 


Aquest sòl cedit s’ha d’integrar en el patrimoni públic del sòl respectiu perquè se’n faci 


l’afectació als usos que determini el planejament urbanístic. 


 


El sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació sota la modalitat de cooperació suposa 


que les persones propietàries aporten el sòl de cessió obligatòria i gratuïta. L’administració 


actuant executa les obres d’urbanització amb càrrec als propietaris i aquests tenen l’obli-


gació de pagar les despeses d’urbanització. L’administració actuant executa les obres 


d’urbanització amb càrrec a les quotes pagades per les persones propietàries. Per satisfer 


aquestes despeses l’administració urbanística pot exigir el pagament de quotes d’urba-


nització, fins i tot per via de constrenyiment. 


 


Per tant, en la modalitat de cooperació l’administració actuant fa les obres d’urbanització 


amb els ingressos derivats del cobrament de quotes urbanístiques, mitjançant la con-


tractació d’empreses constructores. 


 


L’Ajuntament de Creixell en el període 2006-2010 ha dut a terme tres actuacions urba-


nístiques per reparcel·lació sota la modalitat de cooperació. Aquestes actuacions han estat 


les següents: 


 


• Actuació en els polígons II, III, IV, V de la unitat d’actuació 28 de la urbanització Rincón 


del César. 


• Actuació en la urbanització del municipi de Creixell La Coma. 


• Actuació en la unitat d’actuació 31, àmbit de ponent, de la urbanització La Coma cone-


guda com a Finca Cuyàs. 


 


Contractacions d’obres amb motiu del planejament urbanístic derivat 


En el quadre següent es mostren les contractacions licitades en el període 2006-2010 en 


relació amb l’execució del planejament urbanístic derivat per reparcel·lació en la modalitat 


de cooperació, segona la informació rebuda de l’Ajuntament de Creixell. 


 


Quadre 17. Contractes d’obres urbanístiques. Període 2006-2010 


Actuació 


urbanística Objecte del contracte Import licitat 


Rincón del César Obres projecte d’adequació i reparació de la xarxa de clavegueram, 


pavimentació i nova xarxa d’enllumenat de diversos polígons de la 


urbanització Rincón del César 680.953,76 


La Coma Obres projecte d’urbanització La Coma 4.255.310,99 


Finca Cuyàs Obres projecte d’urbanització unitat d’actuació XXXI Finca Cuyàs 157.070,33 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de Creixell. 
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2.3.1. Obres del projecte d’adequació i reparació de la xarxa de clavegueram, 


pavimentació i nova xarxa d’enllumenat de diversos polígons de la 


urbanització Rincón del César 


Les característiques principals de la contractació de les obres del projecte d’adequació i 


reparació de la xarxa de clavegueram, pavimentació i nova xarxa d’enllumenat de diversos 


polígons de la urbanització Rincón del César es mostren en el quadre següent: 


 


Quadre 18. Obres a la urbanització Rincón del César 


Objecte del contracte Obres projecte d’urbanització Rincón del César 


Import licitat (IVA inclòs) 680.953,76 € 


Tipus de contracte Obres 


Procediment d’adjudicació Subhasta 


Òrgan de contractació Junta de Govern Local per delegació del Ple 


Empresa adjudicatària Construcciones Riera, SL 


Termini d’execució previst 9 mesos 


Termini d’execució real 13 mesos 


Import adjudicat 575.065,46 € 


Import certificat 721.417,83 € 


Import facturat 721.417,83 € 


Data d’inici de l’expedient 2.11.2005 


Publicitat en el DOGC Número 4511. Data: 16.11.2005 


Data d’adjudicació 31.1.2006 


Data del contracte 20.3.2006 


Data d’inici de les obres 16.3.2006 


Data de finalització de les obres 27.4.2007 


Data de certificació inicial de les obres 28.4.2006 


Data de certificació final de les obres 30.5.2007 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de Creixell. 


 


En la revisió d’aquest expedient de contractació s’han detectat les incidències següents: 


 


• No s’ha obtingut evidència documentada de la necessitat de la contractació. 


• Els serveis jurídics de l’Ajuntament no han emès l’informe necessari sobre els plecs de 


clàusules administratives particulars. 
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• Al llarg de tot l’expedient no hi ha evidència de cap tràmit de fiscalització fet per la 


Intervenció. 


• No s’ha pogut verificar si s’ha justificat el procediment d’adjudicació adoptat. 


• En l’expedient no hi ha constància del compliment per part de l’adjudicatari de les seves 


obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 


• L’adjudicació va fer-se a una empresa licitadora que va presentar una oferta despro-


porcionada o temerària en relació amb el pressupost de licitació d’un 15,55%. Es van 


considerar ofertes desproporcionades les inferiors en més de deu unitats percentuals a 


la mitjana aritmètica de les ofertes presentades pels quatre licitadors, que va ser del 


0,79%. D’acord amb la normativa aplicable, es va demanar a aquest licitador informació 


sobre el compliment de la seva proposició, i quan va ser declarat adjudicatari se li va 


exigir una fiança definitiva del 20%. 


 


Un cop presentades totes les certificacions d’obres per l’import d’adjudicació, de 


575.065,46 €, l’empresa licitadora va presentar una liquidació final de l’obra de 


57.505,88 €. A més a més, l’empresa licitadora va fer una certificació d’obres per 


88.846,49 € en concepte de projecte complementari d’obres d’adequació i reparació de 


la xarxa de clavegueram i pavimentació i nova xarxa d’enllumenat de diversos polígons 


de la urbanització no incloses en el projecte principal. La suma total certificada era de 


721.417,83 €. 


 


• L’Ajuntament va deixar de pagar en el seu moment la novena certificació d’obres per 


20.435,14 €, la liquidació de l’obra per 57.505,88 € i la certificació única d’un projecte 


complementari per 88.846,49 €; en total 166.787,51 €. 


 


El 9 de juny del 2010, l’empresa adjudicatària va sol·licitar a l’Ajuntament el paga-


ment de les quantitats que es devien. Davant la manca de pagament, l’empresa ad-


judicatària el 17 de desembre del 2010 va interposar recurs contenciós administratiu 


contra la resolució que desestimava, per silenci administratiu, la sol·licitud de paga-


ment. 


 


Finalment, per sentència judicial de data 15 de març del 2012, l’Ajuntament va haver de 


pagar les quantitats que devia més la quantitat de 66.851,67 € en concepte d’interessos 


de demora. 


 


• El pagament de les obligacions pressupostàries supera àmpliament el termini de seixan-


ta dies fixat per la normativa vigent. 
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• S’ha superat en quatre mesos el termini d’execució de l’obra, fixat en nou mesos. No hi 


ha evidència que s’haguessin exigit responsabilitats per l’incompliment del termini 


d’execució de l’obra tal com disposaven els plecs de clàusules administratives que 


regien aquesta contractació. 


 


• No s’ha enviat al registre de contractes del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públi-


ques les dades principals d’aquest contracte. 


2.3.2. Obres del projecte de la urbanització La Coma 


Les característiques principals d’aquesta contractació es mostren en el quadre següent: 


 


Quadre 19. Obres del projecte de la urbanització La Coma 


Objecte del contracte Obres projecte de la urbanització La Coma 


Import licitat (IVA inclòs) 4.255.310,99 € 


Tipus de contracte Obres 


Procediment d’adjudicació Subhasta 


Òrgan de contractació Junta de Govern Local per delegació del Ple 


Empresa adjudicatària Vías y Construcciones, SA 


Termini d’execució previst 12 mesos 


Termini d’execució real 20 mesos 


Import adjudicat 3.405.950,92 € 


Import certificat 3.601.930,50 € 


Import facturat 3.601.930,50 € 


Data d’inici de l’expedient 9.10.2007 


Publicitat en el DOGC Número 4996. Data: 26.10.2007 


Data d’adjudicació 12.2.2008 


Data del contracte 25.3.2008 


Data d’inici de les obres 22.4.2008 


Data de finalització de les obres 19.1.2010 


Data de certificació inicial de les obres 31.5.2008 


Data de certificació final de les obres 20.1.2010 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de Creixell. 
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En la revisió d’aquest expedient de contractació s’han detectat les incidències següents: 


• No s’ha obtingut evidència documentada de la necessitat de la contractació. 


• Els serveis jurídics de l’Ajuntament no han emès l’informe necessari sobre els plecs de 


clàusules administratives particulars. 


• Al llarg de tot l’expedient no hi ha evidència de cap tràmit de fiscalització fet per la 


Intervenció. 


• No s’ha pogut comprovar la justificació del procediment d’adjudicació adoptat. 


• En l’expedient no hi ha constància que l’adjudicatari hagi complert les seves obligacions 


tributàries i amb la Seguretat Social. 


• L’import certificat supera l’import d’adjudicació del contracte. 


• No s’ha disposat de l’acta de recepció d’obres ni de la liquidació de l’obra. 


• No s’ha disposat del compte de liquidació definitiva que s’aprova a partir de la recepció 


de l’obra. La seva aprovació permet la liquidació definitiva de les corresponents quotes 


d’urbanització. Aquesta liquidació definitiva no s’ha produït a la data de finalització del 


treball de camp d’aquest informe.  


• A la data de finalització d’aquest informe encara no s’ha retornat la fiança definitiva. 


• El pagament de les obligacions pressupostàries supera àmpliament el termini de 


seixanta dies fixat per la normativa vigent.  


• S’ha superat en vuit mesos el termini d’execució de l’obra, fixat inicialment en dotze 


mesos. No hi ha evidència que s’haguessin exigit responsabilitats per l’incompliment del 


termini d’execució de l’obra tal com disposaven els plecs de clàusules administratives 


que regien aquesta contractació. 


• No s’ha enviat als òrgans de control extern les dades principals d’aquest contracte, ni 


tampoc al registre de contractes del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 


 


 


2.3.3. Obres del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació XXXI de la 


Finca Cuyàs 


Les característiques principals de la contractació de les obres del projecte d’urbanització 


de la unitat d’actuació XXXI Finca Cuyàs es mostren en el quadre següent: 
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Quadre 20. Obres d’urbanització de la Finca Cuyàs 


Objecte del contracte Obres d’urbanització de la Finca Cuyàs 


Import licitat (IVA inclòs) 157.070,33 € 


Tipus de contracte Obres 


Procediment d’adjudicació Concurs 


Òrgan de contractació Junta de Govern Local per delegació de l’alcalde 


Empresa adjudicatària GORBAX, SL 


Termini d’execució previst 4 mesos 


Termini d’execució real 8 mesos 


Import adjudicat 128.183,74 € 


Import certificat 115.189,97 € 


Import facturat 115.189,97 € 


Data d’inici de l’expedient 15.12.2009 


Publicitat en el DOGC Número 5617. Data: 28.4.2010 


Data d’adjudicació 3.8.2010 


Data del contracte 31.8.2010 


Data d’inici de les obres 20.10.2010 


Data de finalització de les obres 21.6.2011 


Data de certificació inicial de les obres 20.1.2011 


Data de certificació final de les obres No disponible 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de Creixell. 


 


Les principals incidències detectades en la revisió d’aquest expedient de contractació són 


les següents: 


• No hi ha documentada la necessitat de la contractació. 


• Els serveis jurídics de l’Ajuntament no han emès l’informe necessari sobre els plecs de 


clàusules administratives particulars. 


• Al llarg de tot l’expedient no hi ha evidència de cap tràmit de fiscalització fet per la 


Intervenció. 


• No s’ha justificat ni el procediment d’adjudicació adoptat ni tampoc els criteris d’ad-


judicació. 


• S’ha superat àmpliament, en quatre mesos, el termini d’execució de l’obra, fixat ini-


cialment en quatre mesos. No hi ha evidència que s’haguessin exigit responsabilitats 
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per l’incompliment del termini d’execució de l’obra tal com disposaven els plecs de 


clàusules administratives que regien aquesta contractació. 


• No s’ha pogut revisar la totalitat de les factures relacionades amb aquesta contractació; 


la suma dels imports facturats i dels imports certificats que s’ha revisat és inferior a 


l’import adjudicat. 


• No s’ha disposat de la totalitat de les certificacions d’obres ni tampoc de l’acta de 


recepció d’obres, de la certificació final d’obres ni de la liquidació de l’obra. 


• No s’ha disposat del compte de liquidació definitiva que s’aprova en el moment de la 


recepció de l’obra. La seva aprovació dóna lloc a la liquidació definitiva de les cor-


responents quotes d’urbanització. L’esmentada liquidació definitiva no s’ha produït a la 


data d’aquest informe. 


• El pagament de les obligacions pressupostàries supera àmpliament el termini de 


seixanta dies fixat per la normativa vigent.  


• No s’han enviat al registre de contractes del Ministeri d’Hisenda i Administracions Pú-


bliques les dades principals d’aquest contracte. 


 


 


2.4. ACTUACIONS FETES AMB POSTERIORITAT AL 2010 


2.4.1. Compte 413, Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost 


En els anys compresos en el període 2011-2013 els imports registrats com a obligacions 


en el compte 413, Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, han estat de 


2.513.080,44 € i es mostren en el quadre següent: 


 


Quadre 21. Obligacions registrades en el compte 413, Creditors per operacions pendents d’aplicar al 


pressupost 


Exercici Import 


2011 1.549.571,67 


2012 459.324,50 


2013 504.184,27 


Total 2.513.080,44 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de Creixell. 


 


El saldo del compte 413, Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, cor-


responent al 31 de desembre del 2013 era de 3.423.185,80 €.  
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En el període 2005-2013 el compte 413, Creditors per operacions pendents d’aplicar al 


pressupost, ha registrat obligacions per 10.616.714,57 €. La diferència entre aquest import 


i el saldo del compte el 31 de desembre del 2013, 7.193.528,77 €, correspon a les obli-


gacions pendents d’aplicar al pressupost dels anys inclosos en el període 2005-2013 que 


han estat parcialment imputades als pressupostos dels exercicis 2012 i 2013 (vegeu 


l’apartat 2.4.5). 


 


 


2.4.2. Compte 55503, Pagaments pendents d’aplicació al pressupost 


Durant els anys inclosos en el període 2011-2013 l’Ajuntament de Creixell ha fet paga-


ments d’obligacions corresponents a operacions pendents d’aplicar al pressupost per 


2.856.665,07 €. El seu desglossament per anys es mostra en el quadre següent: 


 


Quadre 22. Compte 55503, Pagaments pendents d’aplicació al pressupost 


Exercici Import 


2011 1.361.527,51 


2012 826.031,38 


2013 669.106,18 


Total 2.856.665,07 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de Creixell. 


 


 


2.4.3. Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors 


El Reial decret llei 4/2012, del 24 de febrer, determinava una sèrie d’obligacions d’infor-


mació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pa-


gament als proveïdors de les entitats locals. L’objecte d’aquesta norma era permetre la 


cancel·lació per part de les entitats locals de les seves obligacions pendents de pagament 


amb el seus proveïdors sempre que complissin el següent: 


 


• Que fossin vençudes, líquides i exigibles. 


• Que la recepció, en el registre administratiu de l’entitat local, de les factures corres-


ponents o de les sol·licituds de pagament hagués tingut lloc abans de l’1 de gener del 


2012. 


• Que es tractés de contractes d’obres, serveis o subministraments inclosos en l’àmbit 


d’aplicació del text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial de-


cret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre. 
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Amb data 14 de març de 2012, l’Ajuntament va presentar al Ministeri d’Hisenda i Admi-


nistracions Públiques una relació certificada de factures que reunien els tres requisits an-


teriors de 6.979.645,34 €, dels quals 1.403.975,81 € corresponien a obligacions de cre-


ditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost. El Ministeri d’Hisenda i Adminis-


tracions Públiques, segons la informació de la Direcció General de Política Financera, 


Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement, va fer-se càrrec del 


pagament d’obligacions de 6.754.842,81 €. 


 


L’Ajuntament de Creixell retorna aquesta quantitat mitjançant retencions que practica el 


Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del 50% sobre la quantitat que li correspon 


en concepte de participació dels municipis en els ingressos de l’Estat. 


 


L’Ordre PRE/773/2012, del 16 d’abril, fixava el tipus d’interès aplicable a l’Ajuntament en 


l’equivalent al cost de finançament del Tresor Públic més un marge màxim de 145 punts 


bàsics. Segons una nota emesa el 16 de maig del 2012 per la Secretaria General de 


Coordinació Autonòmica i Local de Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, l’a-


plicació d’aquesta ordre suposava un tipus d’interès inicial del 5,939%. L’esmentada nota 


disposava que aquest tipus d’interès era revisable trimestralment. 


 


La quantitat retinguda en concepte de participació dels municipis en els ingressos de 


l’Estat no cobreix la totalitat dels interessos anuals meritats per les obligacions pagades pel 


Ministeri, la qual cosa fa que el deute s’incrementi en els anys 2012 i 2013. 


 


 


2.4.4. Obligacions de creditors en concepte d’operacions pendents d’aplicar 


al pressupost i que estan pendents de pagament 


En el quadre següent es mostren les obligacions de creditors en concepte d’operacions 


pendents d’aplicar al pressupost que el 31 de desembre del 2013 no han estat encara 


pagades. 


 


Quadre 23. Obligacions pendents d’aplicar al pressupost i pendents de pagament 


Concepte Import 


Obligacions pendents d’aplicar al pressupost del període 2005-2013 10.616.714,57 


Pagaments fets d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost del període 2006-2010 (5.481.893,36) 


Pagaments fets d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost del període 2011-2013 (2.856.665,07) 


Pagaments d’obligacions mitjançant el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors (1.403.975,81) 


Obligacions pendents d’aplicar al pressupost i que estan pendents de pagament el 31.12.2013 874.180,33 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de Creixell. 
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2.4.5. Reconeixement extrajudicial de crèdits 


El reconeixement extrajudicial de crèdits és la figura que permet aplicar als crèdits del 


pressupost vigent obligacions procedents d’exercicis anteriors quan no existeixi dotació 


pressupostària. 


L’Ajuntament de Creixell mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdits ha imputat als 


pressupostos dels anys 2012 i 2013 obligacions en concepte de creditors per operacions 


pendents d’aplicar als pressupostos dels anys 2005-2012 per 7.193.528,77 €. 


 


En el quadre següent es presenten les obligacions procedents d’exercicis anteriors que 


han estat incorporades en els pressupostos dels anys 2012 i 2013. A l’any 2011 no s’ha 


imputat cap import en concepte de reconeixement extrajudicial de crèdits, ja que encara hi 


havia pròrroga del pressupost de l’exercici anterior. 


 


Quadre 24. Obligacions procedents d’exercicis anteriors incorporades en el pressupost dels anys 


2012 i 2013 


Exercici de procedència Incorporat al 2012 Incorporat al 2013 Total 


2005 233.629,80  233.629,80 


2006 377.806,19  377.806,19 


2007 264.968,80 831.089,90 1.096.058,70 


2008 284.460,97 1.061.922,98 1.346.383,95 


2009 323.243,53 1.380,528,58 1.703.772,11 


2010 450.388,01 487.158,44 937.546,45 


2011 422.042,85 676.194,30 1.098.237,15 


2012  400.094,42 400.094,42 


Total 2.356.540,15 4.836.988,62 7.193.528,77 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de Creixell. 


 


Per a la incorporació al pressupost del 2012 de les obligacions procedents d’exercicis 


anteriors s’ha tramitat un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits aprovat pel 


Ple de l’Ajuntament de Creixell per 615.682,71 €. La resta, 1.740.857,44 €, s’ha incorporat 


sense tramitar el corresponent expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. 


 


Per a la incorporació d’obligacions procedents d’exercicis anteriors al pressupost de l’exer-


cici 2013 s’ha tramitat un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 


4.836.537,66 € el qual, d’acord amb la normativa aplicable, ha estat aprovat pel Ple de 


l’Ajuntament de Creixell. El registre comptable d’aquest expedient s’ha fet per 


4.836.988,62 €. 


 


El 31 de desembre del 2013 restava pendent d’incorporar al pressupost la quantitat de 


3.423.185,80 €. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 34/2014 


40 


3. CONCLUSIONS 


La finalitat d’aquest treball ha consistit a obtenir una seguretat raonable sobre la integritat 


de les despeses no aplicades en el pressupost i a verificar si en els moviments derivats de 


les contractacions amb motiu del planejament urbanístic derivat s’ha actuat d’acord amb la 


normativa vigent en cada moment. 


 


Com a limitació a l’abast del treball efectuat, cal indicar que no s’ha obtingut evidència de 


la totalitat dels documents integrants dels tres expedients de contractació administrativa 


revisats. 


 


L’objecte d’aquest treball té un caràcter limitat atès que no correspon al d’una fiscalització 


completa i, per tant, les conclusions no poden utilitzar-se fora d’aquest context, ni extra-


polar-se a la resta de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament durant el període examinat. 


 


 


3.1. OBSERVACIONS 


A continuació es fa un resum dels aspectes que s’han posat de manifest en el treball fet, 


els quals caldria tenir presents i esmenar, si escau, en la mesura que encara no s ’hagi 


fet.  


 


1) Elaboració i aprovació del pressupost de l’entitat 


Durant el període 2007-2010, el president de la corporació no ha elaborat el pressupost de 


l’Ajuntament, la qual cosa no ha permès que el Ple de la corporació el debatés i, si 


esqueia, l’aprovés (vegeu l’apartat 2.1.1). 


 


2) Expedients de modificacions de crèdit 


Al llarg del període 2006-2010, s’han aprovat diversos expedients de modificacions de 


crèdits extraordinaris corresponents a despeses del capítol 6, Inversions reals, per a les 


quals no hi havia crèdit pressupostari (vegeu l’apartat 2.1.2). 


 


3) Sobrevaloració de les previsions definitives del pressupost d’ingressos 


En el període 2006-2010, les previsions definitives del pressupost d’ingressos estan 


sobrevalorades en relació amb els drets que van ser reconeguts. Aquesta sobrevaloració 


oscil·la entre un 24% i un 57% (vegeu l’apartat 2.1.3). 
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4) Despeses que no s’han aplicat al pressupost 


Des de l’any 2006 fins a l’any 2010 l’Ajuntament de Creixell ha incorregut en despeses per 


7.870.004,33 € que no havien estat imputades al pressupost. D’aquest import, 


1.079.269,79 € han estat registrats en el Balanç de situació de l’Ajuntament en un període 


diferent del que li correspondria d’acord amb la seva meritació comptable (vegeu l’apartat 


2.2.1). 


5) Quotes a la Seguretat Social 


Des de l’any 2007 l’Ajuntament no ha ingressat les quotes a la Seguretat Social, tant la 


quota patronal com la quota corresponent als treballadors. Aquesta situació es va corregir 


l’any 2011, moment en què l’Ajuntament va demanar un ajornament i fraccionament en el 


pagament del deute contret per aquest concepte i li va ser atorgat. Durant el període fis-


calitzat s’han atorgat subvencions a l’Ajuntament sense que aquest estigués al corrent en 


el compliment d’obligacions amb la Seguretat Social tot i que l’alcalde va declarar que sí 


que n’estaven al corrent. Aquestes actuacions podrien ser perseguibles administrativament 


i judicialment. (vegeu l’apartat 2.2.1). 


 


6) Pagaments pendents d’aplicar al pressupost 


En el període comprès entre els anys 2006 i 2010, s’han fet pagaments que han quedat 


pendents d’aplicar al pressupost per 5.481.893,36 € (vegeu l’apartat 2.2.2). 


 


Aquests pagaments han estat fets per l’ordenador de pagaments amb la seva signatura, la 


de l’interventor i la del tresorer, sense que existís crèdit pressupostari. El Ple no ha resolt 


els advertiments de l’interventor relatius a les despeses pagades sense crèdit pressu-


postari (vegeu l’apartat 2.2.3). 


 


No s’ha iniciat cap procediment d’exigència de responsabilitat a l’ordenador de pagaments 


per les obligacions reconegudes, liquidades i pagades sense crèdit suficient (vegeu l’apar-


tat 2.2.3). 


 


7) Gestió de les despeses sense consignació pressupostària 


D’acord amb l’article 188 del TRLRHL l’alcalde, com a ordenador de pagaments, és per-


sonalment responsable de totes les obligacions que hagi pogut reconèixer, liquidar i pagar 


sense crèdit suficient. Tot i que s’ha evidenciat que aquest supòsit s’ha donat, no s’ha 


constatat que el Ple de l’Ajuntament hagi iniciat cap procediment per a l’exigència de res-


ponsabilitats per al pagament d’obligacions sense crèdit pressupostari. 


 


El 8 de setembre del 2010 dues regidores de l’Ajuntament de Creixell van formular una 


denúncia davant l’Oficina Antifrau de Catalunya per posar en coneixement d’aquesta una 
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sèrie d’irregularitats en matèria de contractació de personal i sobre despeses abonades a 


professionals independents sense consignació pressupostària. El 17 de maig del 2014 


l’Oficina Antifrau de Catalunya va elevar aquesta denúncia a la Fiscalia Superior de Ca-


talunya (vegeu l’apartat 2.2.3). 


 


8) Expedients de contractació administrativa amb motiu del planejament urbanístic 


derivat 


Pel que fa als expedients de contractació administrativa amb motiu del planejament urba-


nístic derivat, s’assenyala el següent: 


 


• S’ha evidenciat que en cap dels tres expedients de contractació administrativa no hi ha 


cap document relatiu als tràmits de fiscalització fets per la Intervenció de l’Ajuntament 


(vegeu els apartats 2.3.1, 2.3.2 i 2.3.3). 


• En la revisió dels tres expedients fiscalitzats no s’ha pogut verificar l’existència de la 


totalitat dels documents que integren cadascun dels expedients de contractació admi-


nistrativa (vegeu els apartats 2.3.1, 2.3.2 i 2.3.3). 


• En els tres expedients de contractació administrativa revisats s’ha comprovat que els 


períodes d’execució previstos han estat superats sense que s’haguessin aplicat en el 


seu moment les clàusules penalitzadores recollides en els plecs de clàusules admi-


nistratives que regien els contractes (vegeu els apartats 2.3.1, 2.3.2 i 2.3.3). 


• A la data de finalització d’aquest informe no s’ha practicat la liquidació definitiva de les 


actuacions a la Finca Cuyàs, ni tampoc la de la urbanització La Coma. Això ha impedit 


la liquidació definitiva de les quotes urbanístiques d’aquestes dues actuacions (vegeu 


els apartats 2.3.2 i 2.3.3). 


• Cap dels tres expedients de contractació revisats han estat tramesos al registre de 


contractes del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ni, en el cas de l’ex-


pedient d’obres de la urbanització de La Coma als òrgans de control extern (vegeu els 


apartats 2.3.1, 2.3.2 i 2.3.3).  


 


9) Interessos meritats pel deute derivat de les obligacions per deutes amb proveïdors 


pagades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 


Els elevats interessos meritats pel deute contret amb el Ministeri d’Hisenda i Administra-


cions Públiques han fet que aquest s’hagi incrementat durant els anys 2012 i 2013, ja que 


la quantitat retinguda en concepte de participació dels municipis en els ingressos de 


l’Estat no cobria la totalitat dels interessos meritats (vegeu l’apartat 2.4.3). 
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10) Reconeixement extrajudicial de crèdits 


En l’any 2012 la Intervenció de l’Ajuntament de Creixell ha comptabilitzat un reconeixement 


extrajudicial de crèdits per 1.740.857,44 €, corresponent a obligacions procedents d’exer-


cicis anteriors, sense tramitar el corresponent expedient administratiu, per tal que fos apro-


vat pel Ple de l’entitat (vegeu l’apartat 2.4.5). 


 


 


 


4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


De conformitat amb la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el pro-


jecte d’aquest informe de fiscalització va ser tramès, el dia 21 de novembre del 2014, a 


l’Ajuntament de Creixell. 


 


Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagin presentat al·legacions, s’eleven a 


definitives les conclusions. 
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